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Ementa:
A Gestão de pessoas no contexto da área de informática. Recrutamento e seleção de
pessoas. Treinamento, desenvolvimento e educação no contexto organizacional. Gestão
de desempenho de pessoas. Planejamento e desenvolvimento de carreira.

Objetivos:

OBJETIVO GERAL

Capacitar o aluno a discernir quais sejam os processo de gestão de pessoas aplicáveis à
área de informática.

OBJETIVO ESPECÍFICO

Compreender as relações entre gestão de pessoas e o bom funcionamento da área de 
informática.
Reconhecer as limitações e potencialidades no recrutamento, seleção e 
desenvolvimento de pessoas.. 
Estabelecer o planejamento e desenvolvimento de pessoas com base para o bom 
desempenho funcional

Informações gerais

1. As atividades serão parte síncronas, utilizando o Teams, e parte assíncronas
por meio de Moodle, Mesenger e e-mail;

2. As atividades síncronas serão realizadas em noites de terças-feiras, iniciando-
se  no  dia  07/08/2020,  conforme  cronograma  abaixo,  com  início  às  19h  e
duração máxima de uma horas;

3. A disciplina será ofertada com 50 vagas disponíveis.
4. O exame se configura na entrega das duas atividades até uma semana depois

da última aula.

Cronograma de atividades

Data
Aulas

Computadas
Conteúdo Atividade



1. 5

Apresentação da disciplina e seu programa de
aprendizagem. Conteúdos e critérios de
avaliação. Políticas de faltas e uso de

equipamentos. Cronograma.

Atividade
assíncrona e
encontro via

Teams

2. 5
A Gestão de pessoas no contexto da área de

informática. 

Atividade
assíncrona e
encontro via

Teams

3. 5 Recrutamento e seleção de pessoas

Atividade
assíncrona e
encontro via

Teams

4. 5
Seminário: Treinamento

Seminário: Desenvolvimento e educação no
contexto organizacional.

Apresentação
síncrona pelos

alunos em
encontro via

Teams.

5. 5
Seminário: Gestão de desempenho de

pessoas.

Apresentação
síncrona pelos

alunos em
encontro via

Teams.

6. 5
Seminário: Planejamento e desenvolvimento

de carreira.

Apresentação
síncrona pelos

alunos em
encontro via

Teams.

METODOLOGIA DE AULA:

A disciplina será desenvolvida mediante encontros síncronos e atividades assíncronas
recomendadas  acerca  de  conteúdos  teóricos,  também  através  de  seminários  e
apresentações  em grupo  e  individuais  com correção  concomitante  durante  encontro
síncrono via Teams.

Controle de frequência

1. A presença nas atividades síncronas será verificada com o comparecimento do 
estudante nos encontros via Teams, no início da atividade.

2. A presença nas atividades assíncronas será verificada com a entrega dos 
estudos dirigidos e ou outras atividades recomendadas.

AVALIAÇÃO

Serão realizadas duas atividades (uma escrita individual executada de modo assíncrono
- composto pela média simples de exercícios individuais ou em grupo recomendados
durante o curso e seminários apresentado em momento síncrono, mas com conteúdo
apresentado de modo assíncrono -  este valendo para avaliação).  A média dessas 2
avaliações,  com peso  ponderado  sendo 60% para a  primeira  e  40% para segunda,



corresponde ao resultado final.
Os critérios de avaliação das avaliações serão:

i. Capacidade de correlação dos conteúdos a casos potencialmente reais
ii. Domínio do assunto apresentado à luz da teoria
iii. Apresentação de forma lógica, ordenada, dividida em tópicos
iv. Autenticidade.
v. Uso de referência à bibliografia recomendada
vi. Respeito a normas para execução de trabalhos acadêmicos
vii. Número mínimo e máximo de laudas produzidas

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. BOHLANDER,  G.,  SNELL,  S.  SHERMANN,  A.  Administração  de  Recursos
Humanos. São Paulo. Pioneira. Thomson, 2005.

2. GASALLA,  José  María.  A  nova  gestão  de  pessoas:  o  talento  executivo.  São
Paulo: Editora Saraiva, 2007

3. VIZIOLI, Miguel (Org.). Administração de recursos humanos. São Paulo: Pearson
Education do Brasil, 2010.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. ROBBINS,  Stephen  P.  Administração:  Mudanças  e  Perspectivas.  São  Paulo,
Saraiva, 2006

2. CHIAVENATO, Idalberto. Gerenciando Pessoas. São Paulo : Prentice, 2002.
3. LUCENA, Maria Diva da Salete. Planejamento de recursos humanos. São Paulo:

Atlas, 1991.

Material eletrônico: disponibilizado ao aluno no Moodle.


