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EMENTA (Unidade Didática)  
A evolução de conceitos de recursos humanos a gestão de pessoas. Estratégia organizacional e 
estratégia de recursos humanos. Gestão de recursos humanos e estratégias de gestão do conhecimento 
e aprendizado no âmbito institucional. Análise da política de recursos humanos: planos de cargos e 
salários, plano de desenvolvimento, sistemas de avaliação, políticas de remuneração variável, sucessão 
nas organizações. O papel das áreas de recursos humanos, sua colaboração para o desempenho 
organizacional e indicadores. Gestão de recursos humanos e qualidade de vida no trabalho.  
 

 

PROGRAMA (itens para 8 unidade didática semanais) 
 
1 - Introdução ao estudo de gestão de pessoas. Evolução da gestão de pessoas.  
Conceitos da gestão de pessoas.  
 

2 - Gestão de Recursos Humanos X Desenvolvimento de pessoas.  

Planejamento estratégico de pessoas. 

 
3 – Recrutamento e seleção 
 
4 – Plano e estratégias de Retenção.  
Cargos e salários. Avaliação de desempenho  
 
5 - Carreira e desenvolvimento de pessoas 
Gestão por competências 
 
6 - Clima organizacional. Gestão de conflitos 
Código de conduta. 
 
7 - Plano de sucessão 

 

8 - Higiene e segurança no trabalho.  
Qualidade de vida no trabalho. 
 

 
 

OBJETIVO GERAL 
Compreender os fundamentos da Gestão de Pessoas e seu funcionamento no contexto das 
organizações. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Conhecer princípios de gerenciamento de pessoas no contexto das organizações;  
Analisar os instrumentos e e ferramentas de gestão de pessoas no âmbito da administração; 
Subsidiar a orientação de carreira e desenvolvimento profissional do estudante; 
Apresentar aspectos relacionado ao desenvolvimento humano no âmbito de mundo do trabalho 
 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 

A disciplina será desenvolvida 100% remota.  
A carga horária total da disciplina está dividido em 8 módulos de 3 horas e 45 minutos cada. Cada 
módulo corresponde a um conteúdo listado do programa. 

 



Cada módulo constituir-se-á  de 2 horas de atividades síncronas e 1 hora e 45 min de atividades 
assíncronas. 
As atividades síncronas serão realizadas via Teams e englobarão: aulas expositivas dialogadas; 
debates. 
As atividades assíncronas realizadas (disponibilizadas e devolvidas) via UFPR Virtual e compreenderão: 
Vídeos orientativos; Vídeos de conteúdo; Leitura de textos da literatura aplicada, testos jornalísticos e 
legislação aplicada á área; Composição de trabalhos escritos.  

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
Avaliação será feita por meio uma provas escritas online, um conjunto de atividades avaliativas desenvolvidas e 

entregues via UFPR Virtual como questionários, análises de textos e trabalhos em grupo. 
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