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1. IDENTIFICAÇÃO DO CURSO  

 

1.1. Nome do Curso: Especialização em Gestão Estratégica de Pessoas  

 

1.2. Área de conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas 

 

1.3. Instituição responsável: Universidade do Estado de Minas Gerais - 

Unidade Frutal (UEMG). 

 

1.4. Modalidade Curso: Presencial, com periodicidade quinzenal disciplinas 

condensadas com conteúdos teóricos e práticos elaborado pelos professores 

que ministraram as disciplinas.   

1.4.1 Vagas: 42 vagas semestrais.  

1.4.1.2  Investimento para o aluno: Valor Total de R$7.350,00 duração de 18 

meses e 21 parcelas de R$350,00 mensais  

1.4.1.3 Funcionamento: O curso será ofertado aos sábados das 8h às 17h 

com intervalo de 1 hora para o almoço  

1.5. Área de concentração: Ciências Sociais Aplicadas.  

1.6. Público-alvo: Graduados em diferentes áreas do conhecimento em busca 

de aprimoramento para a gestão de negócios em ambientes altamente 

competitivos. 

1.7. Objetivo: O curso contribui para a construção de um perfil de 

competências alinhado com os novos modelos de gestão de pessoas, tendo 

como objetivos: ampliar o repertório conceitual e metodológico dos alunos, 

desenvolvendo a capacidade analítica e a percepção estratégica de questões 

relacionadas à gestão de pessoas; instrumentalizar os alunos para lidar de 

forma produtiva com as diversas situações e desafios de gestão de pessoas do 



cotidiano profissional e empresarial e desenvolver a competência de identificar 

possibilidades de melhorias em processos de gestão de pessoas, elaborar 

projetos, mobilizar recursos, implementar e gerir esses projetos.  

Diferenciais  

O currículo do curso foi concebido de forma a preparar o aluno para os 

desafios da gestão estratégica de pessoas. O curso combina uma visão 

humanista, que trata da gestão de pessoas e equipes de forma ampla e 

integrada, com uma visão de negócios, que busca alinhar os processos de 

gestão de pessoas com os objetivos estratégicos e organizacionais. Sob essa 

perspectiva, a gestão de pessoas é abordada como um instrumento para as 

organizações atualizadas e competitivas. Para tanto, dispõe de um corpo 

docente altamente qualificado. Compreender o cenário empresarial e avaliar 

suas tendências para utilizar adequadamente os conceitos de gestão 

corporativa, além de oferecer instrumentos, técnicas, ferramentas e conceitos 

adequados à moderna gestão empresarial. 

 

1.8. Possibilidades Profissionais: Trata-se de uma formação abrangente, 

que possibilita ao profissional uma visão sistêmica e integrada da gestão 

empresarial. Esse profissional compreende de forma ampla todas as áreas de 

uma empresa, estando apto a discutir as estratégias de cada uma delas. Ainda, 

possui condições de estabelecer relações que muitas vezes não são 

observadas por um profissional de carreira técnica, como, por exemplo, 

adequar orçamento, pessoal, produção e vendas. A gestão empresarial fornece 

subsídios para as decisões mais importantes da organização, sendo este 

profissional capaz de enxergar o todo de forma sistêmica, e não as partes de 

forma isolada. É ele quem traça o planejamento estratégico e define os 

objetivos do negócio a curto, médio e longo prazo. O profissional que se 

especializa em gestão empresarial também está preparado para assumir 

postos de gestão em qualquer uma das áreas organizacionais, como 

financeiro, vendas, pessoas, projetos, logística e produção. 



Os profissionais que ingressarem no Curso de Especialização em 

Gestão Empresarial estarão submetidos às Normas Gerais da Pós-Graduação 

da Universidade do Estado de Minas Gerais, à RESOLUÇÃO CEE MG Nº 459, 

de 10 de dezembro de 2013, e ao Regimento do Curso Especialização em 

Gestão Empresarial. 

 

2. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE 

 

2.1. Histórico: Universidade do Estado de Minas Gerais 

Uma análise dos 29 anos de sua criação (22 de junho de 1989) permite 

afirmar que a Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG representa, 

hoje, uma alternativa concreta e rica de aproximação do Estado mineiro com 

suas regiões, por acolher e apoiar a população de Minas onde vivem e geram 

riquezas. Por sua vocação, tem sido agente do setor público junto às 

comunidades, colaborando na solução de seus problemas a partir do ensino, 

da pesquisa e da extensão e na formatação e implementação de seus projetos 

de desenvolvimento. 

Para se firmar no contexto do Ensino Superior no Estado e buscando 

estar presente em suas mais distintas regiões, a UEMG adota um modelo 

multicampi, se constituindo não apenas como uma alternativa aos modelos 

convencionais de instituição de ensino superior, mas também de forma política 

no desenvolvimento regional. Assim, a Universidade apresenta uma 

configuração ao mesmo tempo universal e regional. Deste modo, ela se 

diferencia das demais pelo seu compromisso com o Estado de Minas Gerais e 

com as regiões nas quais se insere em parceria com o Governo do Estado, 

com os municípios e com empresas públicas e privadas.  

Compromisso este apresentado em um breve histórico da formação de 

suas Unidades acadêmicas. 

A UEMG foi criada em 1989, mediante determinação expressa no Art. 81 

do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT da Constituição do 



Estado de Minas Gerais e a sua estrutura foi regulamentada pela Lei nº 11.539, 

de 22 de julho de 1994, estando vinculada à Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior – 

SEDECTES, à qual compete formular e implementar políticas públicas que 

assegurem o desenvolvimento científico e tecnológico, a inovação e o ensino 

superior. 

O Campus de Belo Horizonte teve sua estrutura definida pela mesma Lei 

nº 11.539, de 22 de julho de 1994, que autorizou a incorporação da Fundação 

Mineira de Arte Aleijadinho – FUMA à UEMG, hoje transformada em duas 

escolas: Música e Design, o curso de Pedagogia do Instituto de Educação, 

transformado na Faculdade de Educação de Belo Horizonte, a Fundação 

Escola Guinard, e o Serviço de Orientação e Seleção Profissional – SOSP, 

convertido em Centro de Psicologia Aplicada – CENPA. Compõe o Campus 

Belo Horizonte ainda, a Faculdade de Políticas Públicas Tancredo Neves, 

criada pela Resolução CONUN/UEMG Nº 78, de 10 de setembro de 2005, com 

vistas a contribuir para a consolidação da missão institucional da UEMG, 

relativa ao desenvolvimento de projetos de expansão e diversificação dos 

cursos oferecidos e para a ampliação do acesso ao ensino superior no Estado. 

No interior, a UEMG realizou, em convênio com prefeituras municipais, a 

instalação do curso de Pedagogia fora de sede em Poços de Caldas e das 

Unidades Acadêmicas em Barbacena, Frutal, João Monlevade, Leopoldina e 

Ubá com a oferta de cursos que buscam contribuir para a formação de 

profissionais e para a produção e difusão de conhecimentos, que reflitam os 

problemas, potencialidades e peculiaridades de diferentes regiões do Estado, 

com vistas à integração e ao desenvolvimento regional. 

Mais recentemente, por meio da Lei nº 20.807, de 26 de julho de 2013, 

foi prevista a estadualização das fundações educacionais de ensino superior 

associadas à UEMG, de que trata o inciso I do § 2° do art. 129 do ADCT, a 

saber: Fundação Educacional de Carangola; Fundação Educacional do Vale do 

Jequitinhonha, em Diamantina; Fundação de Ensino Superior de Passos; 

Fundação Educacional de Ituiutaba; Fundação Cultural Campanha da Princesa, 

em Campanha; e Fundação Educacional de Divinópolis; bem como os cursos 



de ensino superior mantidos pela Fundação Helena Antipoff, em Ibirité, 

estruturada nos termos do art. 100 da Lei Delegada nº 180, de 20 de janeiro de 

2011. 

O processo de estadualização foi realizado de forma gradativa, estando 

instituídas no presente as Unidades Acadêmicas de Campanha, Carangola, 

Diamantina, Ibirité, Ituiutaba, Divinópolis e Passos. 

Com as últimas absorções efetivadas, ao fim de 2014, a Universidade do 

Estado de Minas Gerais – UEMG ampliou a abrangência das suas Unidades e 

hoje possuem mais de 18 mil alunos, mais de 100 cursos de graduação e 

presença em 14 municípios de Minas Gerais, contando ainda com polos de 

ensino à distância em 13 cidades mineiras. 

 

2.2. A Unidade Frutal 

Era antigo o sonho de tornar realidade o Ensino Superior em Frutal. 

Durante décadas, as pessoas se dedicaram a buscar diferentes alternativas 

que pudessem contemplar com cursos superiores o município de Frutal e 

região. Tudo isso por uma razão bastante compreensível: quando se investe 

em educação, colhe-se o desenvolvimento social e o progresso acontece. 

Os primeiros cursos universitários ofertados no município foram os de 

Pedagogia e Ciências Econômicas, por meio da Universidade de Uberaba – 

UNIUBE, no início dos anos 90, que cumpriu o papel esperado de suprir a 

necessidade de profissionais habilitados para tais funções. Concluíram o curso, 

cinco turmas de Ciências Econômicas e duas turmas de Pedagogia, com 

destaque para ex-alunos que hoje ocupam funções expressivas na comunidade 

local e até mesmo como funcionários da UEMG. 

Já no final da década de 90, a UNIUBE começou a extinção gradativa 

das matrículas, o que levou novamente à necessidade de mobilização para 

trazer novos cursos para a região, de forma a evitar a evasão da juventude que 

desejava dar continuidade a seus estudos após a conclusão do ensino médio. 

Assim, num esforço conjunto, organizou-se uma comitiva que procurou o Reitor 



da Universidade Federal de Uberlândia – UFU, para conduzir a perspectiva de 

extensão de cursos daquela universidade para Frutal. O Bispo de Uberaba na 

ocasião cedeu às instalações do Instituto São Paulo Apóstolo - ISPA, para 

abrigar os cursos, porém, sua oferta não ocorreu devido a entraves políticos. 

Em 2001 foi celebrado convênio com a Universidade Presidente Antônio 

Carlos – UNIPAC, para oferecer o Curso de Normal Superior, que viria atender 

a necessidade de formação exigida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

– LDB, aos docentes do Ensino Fundamental da região, que também não 

logrou êxito. 

Houve persistência no ideal de fazer Frutal se tornar centro de 

excelência universitária. Embora tenha sido outra tentativa frustrada, em 2002, 

buscaram a UEMG. 

Foram feitos alguns contatos com o então Prefeito Municipal, mas a 

parceria não se concretizou. 

No mesmo ano, viabilizou-se acordo com a Universidade de Jales, que 

devido às grandes exigências financeiras não se efetivou. 

No final do ano de 2003 a Universidade do Estado de Minas Gerais 

acenou para uma nova rodada de articulações, cujas conversas foram 

promissoras e levaram o então Reitor da UEMG à Frutal para verificar o local 

onde se pretendia instalar os cursos. As negociações avançaram e se fez 

necessária a criação de uma Fundação que pudesse ser a mantenedora dos 

cursos da UEMG em Frutal. 

Nasceu assim a Fundação Educacional de Ensino Superior de Frutal – 

FESF, entidade pública municipal, instituída pela Prefeitura, porém com a 

participação da Câmara Municipal; do Poder Judiciário local; da Fundação 

Maçônica de Educação, Cultura e Assistência Social – FUNDAMEC; do Centro 

Nacional de Educação Profissional em Cooperativismo, Gestão Ambiental e 

Turismo – CENEP; da Cooperativa de Educação e Cultura do Vale do Rio 

Grande – COOPEV; da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Brasil 

Central – ADEBRAC; do Lions Clube de Frutal; do Rotary Clube de Frutal e 

Rotary Clube de Frutal Sul; da Ordem dos Advogados do Brasil em Minas 



Gerais – OAB/MG Subseção Frutal; da Associação Comercial e Industrial de 

Frutal – ACIF; da Cooperativa Mista dos Produtores Rurais de Frutal – 

COFRUL; do Sindicato Rural de Frutal; da Federação das Associações de 

Moradores de Bairros de Frutal e dos membros da Comissão pró-criação do 

Ensino Superior em Frutal, criada para prestar serviços de ordem educacional. 

Muitas pesquisas e projetos se seguiram. O Curso de Administração de 

Empresas e Negócios foi aprovado por meio da Resolução CONUN/UEMG nº 

67 de 09 de junho de 2004, tendo início das aulas em 09 de setembro do 

mesmo ano, ofertando 100 vagas. A Resolução CONUN/UEMG nº 74, de 20 de 

dezembro de 2004 aprovou o curso de Sistemas de Informação, que teve início 

em 01 de março de 2005. Em 2005, dois novos cursos foram aprovados: 

Direito (Resolução CONUN/UEMG 86/2005) e Ciência e Tecnologia de 

Laticínios (Resolução CONUN/UEMG 87/2005), ambos de 09 de setembro de 

2005, com início das aulas em 06 de fevereiro de 2006. Finalmente em 2006 

mais três cursos foram aprovados: Geografia (Resolução CONUN/UEMG nº 

121 de 07 de novembro de 2006), Curso Superior de Tecnologia em Produção 

Sucroalcooleira (Resolução CONUN/UEMG nº 123 de 07 de novembro de 

2006) e Comunicação Social (Resolução CONUN/UEMG nº 124 de 13 de 

novembro de 2006), estes três cursos tiveram início em 08 de fevereiro de 

2007. 

O terreno para a construção do prédio definitivo da Unidade Frutal foi 

doado e os recursos financeiros para sua construção já estavam praticamente 

todos alocados na conta da UEMG, com vistas à estadualização da FESF, já 

que os cursos eram pagos. 

A estadualização aconteceu em 21 de junho de 2007, consolidando 

definitivamente a permanência da UEMG em Frutal, com a oferta de Ensino 

Superior público, gratuito e de qualidade. O sonho então se ampliou: em 

fevereiro de 2010 ocorreu a inauguração do segundo prédio de salas de aula. 

Em 01 de março de 2012, o curso de Ciência e Tecnologia de Laticínios 

foi substituído pelo Curso Superior de Tecnologia em Alimentos, através da 

Resolução CONUN/UEMG nº 01, de 24 de outubro de 2012, por falta de 

demanda. 



No dia 17 de dezembro de 2014 foi aprovado o desmembramento do 

curso de Comunicação Social, onde foi dividido em Curso de Comunicação 

Social – Bacharelado - Habilitação em Publicidade e Propaganda e curso de 

Jornalismo, pelo Decreto do CONUN/UEMG n.º 678. 

Hoje, a Universidade do Estado de Minas Gerais oferece em Frutal 440 

vagas por ano em seus sete cursos presenciais de graduação e, em sua 

estrutura geral, conta com aproximadamente 1.200 alunos matriculados. 

 

2.3. Cursos ofertados na Unidade Frutal 

A Unidade Frutal conta com os seguintes cursos de Graduação Presenciais: 

Curso de Administração – Bacharelado 

Curso de Agronomia - Bacharelado 

Curso de Comunicação Social – Bacharelado - Habilitação em Publicidade e 

Propaganda  

Curso Superior de Tecnologia em Produção Sucroalcooleira – Tecnólogo 

Curso de Direito – Bacharelado  

Curso de Geografia – Licenciatura  

Curso de Sistemas de Informação – Bacharelado  

Curso Superior de Tecnologia em Alimentos - Tecnólogo  

Curso de Jornalismo – Bacharelado  

São oferecidos cursos de Graduação e Pós-Graduação na modalidade de 

Ensino Semipresencial e à Distância: 

Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Agroecologia no Cerrado (2015) – 

ministrado pela UEMG Frutal, com a oferta de 30 vagas. 

Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Direito Civil (2016) – ministrado pela 

UEMG Frutal, com a oferta de 100 vagas. 



Mestrado acadêmico em Ciências Ambientais, com oferta de 11 vagas anuais.  

 

3. CARACTERIZAÇÃO DA LOCALIDADE E REGIÃO DE INFLUÊNCIA DO 

MUNICÍPIO DE FRUTAL 

O município de Frutal (Figura 1) ocupa uma área de 2.426,97 km2, população 

estimada de 58.295 habitantes (IBGE, 2016), as principais atividades 

econômicas são a abacaxi, soja, milho, pecuária leiteira, pecuária de corte e 

cana-de-açúcar.  

Segundo dados de IBGE (2013), a microrregião de Frutal é composta por 12 

municípios, sendo Campina Verde, Carneirinho, Comendador Gomes, 

Fronteira, Frutal, Itapagipe, Iturama, Limeira do Oeste, Pirajuba, Planura, São 

Francisco de Sales e União de Minas. 

A população regional é de aproximadamente 180 mil habitantes, que PIB per 

capita de R$ 20 mil aproximadamente. Destacam-se a pecuária de bovinos, 

produção de laranja, banana e cana-de-açúcar. A microrregião de Frutal se 

situa no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, e na divisa com os Estados de São 

Paulo, Goiás e Mato Grosso do Sul (Figura 1). 

Figura 1. Localização de Frutal - MG 

 

Fonte: Google Maps, 2018. 



 

3.1. Justificativa 

Constatando os números apresentados pela UEMG Frutal que oferece 

440 vagas por ano em seus sete cursos presenciais de graduação e, em sua 

estrutura geral em 2018, conta com aproximadamente 1.200 alunos 

matriculados e tantos outros formados, a proposta de abertura de um curso de 

pós graduação lato sensu se justifica, pois é uma demanda latente expressada 

pelo números de formandos a cada ano, que abarcam a proposta do curso 

supra citado. Além disso, o número de egressos que aguardam por dar 

continuidade na sua formação de maneira mais especializada diferenciando 

seu currículo para o mercado de trabalho desde sua formação, também é 

incontestável. 

Alicerçando as várias justificativas, a localização da UEMG Frutal, abre portas 

para egressos de outros estados que esperam uma pós graduação lato sensu 

de qualidade e gratuita para contribuir na sua formação profissional, 

contribuindo significativamente, para o desenvolvimento e crescimento dos 

seus municípios, estados e país. 

Vários são as justificativas, mas a que revela o desejo intrínseco do curso de 

pós graduação latos sensu proposto é a formação de cidadãos que acreditam 

que a Gestão Estratégica de Pessoas  é mais do que possível, é uma 

necessidade mundial já preconizada em grandes debates e na OCDE com o 

objetivo de prevenir o meio ambiente e garantir um mundo economicamente e 

socialmente mais justo proporcionando qualidade de vida para a população no 

trabalho e nas relações sociais. 

 

 

 

 

 



4. JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS DO CURSO  

 

4.1. Justificativa 

          A área de Gestão de Pessoas vem passando por grandes e rápidas 

transformações nos últimos anos exigindo dos que nela atuam uma visão de 

negócio mais estratégica e globalizada. Capacitar profissionais para interagir 

nesse cenário de constantes mudanças é fundamental para pessoas e 

organizações que se pretendem manter competitivas no mercado atual, 

desenvolvendo conhecimentos, competências e habilidades para conhecer, 

planejar e intervir com maior eficácia nos processos corporativos. 

          Assim sendo, a especialização lato sensu em Gestão Estratégica de 

Pessoas apresenta-se como uma forma de auxiliar na implantação e 

acompanhamento de tais mudanças, em qualquer tipo de organização, seja 

qual for o seu porte, face à necessidade das corporações estarem em 

constante interação e adaptação com o ambiente empresarial cada vez mais 

dinâmico e desafiador. Com isso, pretende-se promover um ambiente capaz de 

fazer emergir, por meio do desenvolvimento dos atributos das pessoas, as 

competências relacionadas ao poder de reflexão, crítica, argumentação e 

persuasão, capacitando o profissional para a gestão centrada nos objetivos 

estratégicos e pessoais. 

A ideia é que esse processo seja desenvolvido por meio de uma política 

de investimento nas pessoas apoiada em estreita interface entre corpo docente 

e alunos, além de atividades de desenvolvimento do potencial humano, 

transferência de tecnologia e senso de liderança. 

          Por fim, esse projeto de Gestão Estratégica de Pessoas foi concebido 

para habilitar e gerar aptidão, experiência e conhecimento em gestão de 

pessoas, com suporte na criação de visão estratégica, administrativa e 

gerencial dos negócios e do mercado, de modo a possibilitar a melhoria do 

desempenho das organizações e a consequente obtenção de vantagem 

competitiva. 



 

4.2. Objetivos gerais  

Promover a capacitação e a atualização profissional, integrando 

conhecimentos e práticas consagrados na área de gestão de pessoas, com 

visão estratégica do gestor, independentemente da área de atuação com foco 

em resultados. Também pretende desenvolver uma visão sistêmica e 

multifuncional da empresa, conectando as práticas de gestão de pessoas aos 

objetivos estratégicos do negócio, assim como sintonizando a gestão de 

pessoas e equipes a um cenário de transformações globais na economia e nos 

negócios. Por fim, o curso oferecerá optativamente o espaço de reflexão sobre 

a própria carreira e sobre as competências necessárias para atuar e crescer 

profissionalmente, nesse contexto de mudanças. 

 

4.3.  Perfil do profissional egresso 

O curso está voltado para profissionais das diferentes áreas da organização; 

recém-graduados que buscam formação específica nesta área para ampliação 

de conhecimentos ou como projeto de carreira; profissionais que têm interesse 

em se tornar consultores de RH. 

Ao final deste curso espera-se que o aluno seja capaz de: 

- Atuar como profissional de gestão de pessoas de forma ética e responsável, 

buscando através do desenvolvimento  a qualidade de vida nas organizações o 

alcance dos objetivos estratégicos de forma participativa, equilibrando 

produtividade e motivação, contribuindo assim com criação de diferencial 

competitivo nas empresas; 

- Desenvolver e instituir programas e políticas de gestão de pessoas  que  

possam propiciar diferencial competitivo às organizações, por meio do 

desenvolvimento de uma  liderança compartilhada; 



- Compreender os cenários político, socioeconômico e cultural, relacionando-os 

com o ambiente profissional da gestão de pessoas, de forma a alinhar as 

estratégias organizacionais; 

 

5. ORGANIZAÇÃO E REGIME DE FUNCIONAMENTO  

 

5.1. Carga horária 

a) Disciplinas obrigatórias = 420 horas/relógio   

b) Trabalho Final (Produção de artigo Cientifico)  

 

5.2. Número de vagas: 42 quarenta e duas vagas por turma. 

 

5.3. Período de realização: 18 meses. Observação: alguns fatores poderão 

alterar o período de realização previsto, destacando-se o processo de 

divulgação do curso, inscrição e seleção dos candidatos, bem como o número 

de candidatos inscritos para composição de turma. 

 

5.4. Funcionamento / Cronograma: A organização do cronograma de 

trabalho do curso terá como base o calendário escolar anual estabelecido pela 

UEMG e adotado pela Unidade Frutal, tendo como referência a sequência 

lógica das disciplinas especificadas pela estrutura curricular do curso de Pós-

Graduação Lato Sensu em Gestão Estratégica de Pessoas. As disciplinas 

serão ministradas na modalidade presencial com atividade também em EAD 

com disciplinas condensadas com conteúdo teórico e prático, e parte com 

encontros presenciais. Além disso, será considerada a disponibilidade dos 

docentes responsáveis pelas respectivas disciplinas e atividades previstas à 

época da efetiva realização do curso. 



5.5. Distribuição das aulas e atividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. PROCESSO SELETIVO  

 

6.1. Documentos necessários 

a) Cópia do histórico escolar oficial do curso de graduação;  

b) Cópia do documento de identidade e Cadastro de Pessoa Física - CPF;  

c) Currículo Lattes do candidato (www.lattes.cnpq.br), documentado e paginado 

na ordem sequenciada das comprovações.  

Observação: Somente serão aceitas as inscrições com documentação 

completa e que atendam aos requisitos contidos neste Edital. Mais informações 

podem ser obtidas pelo telefone: 34 3423 2736.  E-mail: 

posgep.frutal@uemg.br 

d) Formulário de inscrição (Anexo 2); 

e) Requisitos: Cópia do diploma do curso de graduação ou atestado emitido 

pela secretaria ou registro escolar da instituição assegurando a obtenção do 

título de graduação, ou ainda atestado de provável formando. Os candidatos 

que não possuam o atestado de provável formando, poderão apresentar 

documento comprobatório de ser aluno regular de curso de graduação com 

provável data de integralização curricular até o dia 12 de março de 2019, 

emitido pela Pró-reitora de Graduação ou órgão equivalente; 

 

6.2. Critérios de seleção e admissão de candidatos 

a) formação e titulação; 

b) atuação profissional; 

c) projetos e produção;  

d) eventos;  

e) anexo 4. 



 

6.3. Local e período de inscrição e matrícula 

Inscrição/Matrícula – Especialização Lato Sensu em Gestão Estratégica de 

Pessoas.  

Os inscritos/aprovados no processo seletivo (Edital x) devem realizar a 

inscrição/matrícula presencialmente ou por procuração registrada em cartório 

na secretaria do curso.  

Local: Secretaria do Grupo de Pesquisa/CNPq Uso e Conservação de 

Recursos Naturais, da Universidade do Estado de Minas Gerais, situada na 

Avenida Professor Mário Palmério, 1001, Bairro Universitário, Frutal/MG, CEP 

38.200-000.  

Acompanhe as informações no site http://frutal.uemg.br  

Documentos necessários: Todos os documentos estão descritos no Edital de 

seleção. 

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: 34 3423 2736. E-mail:  

A data da inscrição, prova de seleção, resultados preliminar e final, matrícula e 

início do curso estão disponíveis no Edital de seleção (Edital) e Erratas 

publicadas no site. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://frutal.uemg.br/


7. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR  

7.1. Matriz curricular 

 

Matriz Curricular do Curso Lato Sensu em Gestão Estratégica de Pessoas  

 

7.2. Linha de pesquisa / Disciplinas 

Gestão de pessoas e gestão do conhecimento nas organizações: 

dialogando com a filosofia, sociologia, economia e teorias da cultura e da 

mudança, aplicadas à gestão organizacional, este núcleo estuda a questão da 

aprendizagem e do conhecimento organizacional, tendo uma interface nos 

modelos de gestão de pessoas, para poder esclarecer as questões que 

permeiam o conhecimento nas organizações; 

Autoconhecimento e desenvolvimento de carreira: tem o objetivo de 

desenvolver as habilidades e potenciais das pessoas no mercado de trabalho, 



de forma a contribuir para a gestão eficiente de pessoas nas organizações, 

uma vez que o autoconhecimento como recurso para desenvolvimento de 

carreira envolve diversas abordagens de comportamento organizacional e de 

recursos humanos; 

Gestão estratégica de pessoas: o objetivo deste grupo é congregar os 

interesses dos professores e pós-graduandos da área em um projeto integrado 

que estuda a estratégia de Gestão de Pessoas nas organizações. G-QVT 

Gestão da Qualidade de Vida no Trabalho: adotando o conceito de Qualidade 

de Vida no Trabalho como gestão e educação para o bem estar no trabalho, 

com descisões e escolhas baseadas na cultura organizacional e no estilo de 

vida das diferentes situações profissionais, o G-QVT auxilia empresas e 

instituições públicas e privadas a planejar, implantar e aprimorar a competência 

da gestão da qualidade de vida no trabalho. Além dos estudos e pesquisas, o 

grupo também oferece serviços à comunidade, como palestras, encontros e 

cursos. 

7.3. Critérios de avaliação acadêmica 

O processo de avaliação é parte integrante do processo de formação do 

discente, pois fornece o diagnóstico de aprendizado e afere os resultados 

alcançados. Desta forma, pressupõe a verificação de conhecimentos 

adquiridos e, principalmente, a capacidade de acioná-los. O processo de 

avaliação realizar-se-á de forma permanente e sistemática, com abordagens 

qualitativas e quantitativas, tendo como critérios o comportamento acadêmico, 

a participação e a presença, envolvendo, sobretudo, a verificação do 

rendimento do aluno durante todo o processo, por meio de estudos de casos, 

relatórios de pesquisas, participação em debates e atividades interdisciplinares 

que propiciem a verificação de sua capacidade analítica, crítica e reflexiva.  

*Trabalho Final no prazo máximo de três semestres após encerrado o 

curso, o aluno deverá apresentar um Trabalho Final (no formato de artigo 

cientifico, com enfoque em administração e gestão de pessoas), cuja 

orientação caberá a um professor, escolhido pelo aluno, ou indicado pelo 

Colegiado da Pós-Graduação. O prazo de conclusão do curso poderá ser 



prorrogado com o Regimento do Curso de Pós Graduação Lato Sensu em 

Gestão Estratégica de Pessoas. Os Trabalhos Finais deverão ser apresentados 

pelos alunos às bancas presenciais, compostas por três professores com 

titulação mínima de mestre, podendo ser aprovados ou reprovados. O Trabalho 

Final deverá ser abrangente, detalhado, e com informações atualizadas, não 

devendo representar uma simples compilação de informações, mas um 

trabalho em que a participação do aluno tanto na escolha dos tópicos, como no 

desenvolvimento da pesquisa bibliográfica, na organização, e nas conclusões, 

será fundamental. O objetivo é conferir ao aluno a oportunidade de desenvolver 

sua capacidade de pesquisar, refletir, redigir e produzir conhecimento. 

Para que o aluno seja aprovado no curso de especialização o mesmo 

deverá ter no mínimo 75% de frequência nas aulas e um aproveitamento 

mínimo de 70% nas atividades avaliativas.  

 

8. COMPOSIÇÃO DO CORPO DOCENTE 

 

 

 



8.1. Estrutura do curso 

Para o aluno ser aprovado será necessária a frequência mínima de 75% 

(setenta e cinco por cento) em cada disciplina ministrada e aproveitamento 

mínimo de 70 (setenta) pontos em cada disciplina que compõe a estrutura 

curricular, em uma escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos.  

Além disso, o aluno deverá ser aprovado no Trabalho Final apresentado, 

com no mínimo 70 (setenta) pontos, em uma escala de 0 (zero) a 100 (cem) 

pontos. Para o aluno receber o título de Especialista em Gestão Estratégica de  

Negócios, ele deve cumprir todas as exigências acima, juntamente com as 

expostas no Regimento do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão 

Estratégica de Pessoas, Anexo B. 

 

8.2. Coordenação do curso: Professor Dr. Eduardo Meireles  

8.2.1 Vice-coordenador: Professor Dr. João Paulo Leonardo de Oliveira. 

8.3. Titulação da coordenador e vice coordenador 

Coordenador: Graduado em Tecnologia da Informação (UNORP), Mestre e 

Doutor em Engenharia Urbana (UFSCar) e Pós Doutor em Economia 

(Unicamp). 

Vice coordenador: 

Graduado em Administração (FEA-USP) Mestre em administração (FEA-USP) 

e Doutor em Engenharia Aeronáutica (Instituto de tecnologia da aeronáutica – 

ITA). 

 

 

 

 

 



9. ESTRUTURA FÍSICA 

 

9.1. Instalações 

Edificações da Unidade Frutal: Atualmente, a Unidade é composta por dois 

blocos de três andares cada, a saber: Bloco A, composto de 20 salas de aula 

(para 50 alunos cada), sala dos professores, sala do Centro de Pesquisa e 

Extensão, Biblioteca Central, secretaria da Unidade, sala da diretoria, salas do 

setor administrativo e pedagógico, salas de coordenadores de curso, sala dos 

chefes de departamento, sala dos estudantes de iniciação científica, sala do 

cursinho social, salas de empresa júnior, sala do diretório acadêmico, quatro 

laboratórios de informática, sala de informática/manutenção, almoxarifado, sala 

da copiadora, anfiteatro com 364 lugares, hall de entrada, sala da Central de 

Processamento de Dados, oito banheiros, e três copas; Bloco B, composto de 

seis salas de aula (para 50 alunos cada), gabinetes para os professores, sala 

da secretaria, sala de estudo de alunos equipada com computadores, nove 

laboratórios, sala máster, sete salas UAITEC (Universidade Aberta Integrada 

de Minas Gerais), sala da Agência de Comunicação, sete salas da UFMG 

(UAB-Universidade Aberta do Brasil), almoxarifado,oito banheiros, duas copas. 

Os Blocos A e B possuem estacionamento conjugado para 164 veículos, sendo 

99 vagas destinadas aos professores e funcionários, 60 vagas para alunos, 

cinco vagas para idosos e deficientes. Destaque: A Unidade Frutal, por meio da 

LEI 22291, de 19 agosto de 2016, incorporou a antiga Fundação 

HidroEX/Cidade das Águas e a sucederá nos programas, projetos, contratos e 

convênios celebrados e nos demais direitos e obrigações. A Cidade das Águas 

representa um condomínio temático em ampla construção e expansão, 

incluindo um boulevard, anfiteatros e um parque olímpico. Além dos dois blocos 

listados acima (A e B), está em processo de conclusão a Biblioteca Central, 

três prédios de laboratórios com três andares cada, o prédio da Prefeitura da 

Unidade, garagem para veículos oficiais, e sete prédios com três andares cada 

para alojamento de estudantes e servidores. 

9.1.1. Listagem dos laboratórios: 



1) Laboratório de Geoprocessamento. Recursos: 18 computadores, 12 GPS, 

plotter. 

2) Laboratório de Aerofotogrametria e Sensoriamento Remoto. Recursos: 

estereoscópios de bolso, estereoscópio de espelho e computadores. 

3) Laboratório de Microbiologia. Recursos: Espectrofotômetro, autoclave, 

refrigerador, centrífuga, destilador, microscópio binocular, microscópio tri-

ocular, câmara asséptica, contador de colônia, incubadora DBO, maleta para 

análise microbiológica, estufas e vidrarias. 

4) Laboratório de Microscopia. Recursos: 22 microscópios binoculares. 

5) Laboratório de Biologia. Recursos: destilador de água, freezer, geladeira, 

autoclave, balança semi-analítica, vidrarias, mesa agitadora, banho-maria, 

agitador magnético com aquecimento, centrífuga, refratômetro de bancada, 

analisador de ponto de fusão, colorímetro, agitador, agitador jar test, chapa 

aquecedora, mantas elétricas e micropipetas. 

centrífuga, espectrofotômetro, refratômetro, densímetros, termômetros, 

destilador, analisador de nitrogênio, mantas elétricas, micropipetas. 

6) Laboratório de Pesquisas Ambientais I. Recursos: Destilador, medidor de 

pH, capela de exaustão, balanças analíticas, estufa, medidor multiparâmetro de 

água, centrífuga, espectrofotômetro, microscópio, vidrarias. 

7) Laboratório de Pesquisas Ambientais II. Recursos: Destilador, capela de 

exaustão, balanças, capela para análise microbiológica, estufa, vidrarias. 

8) Laboratório de Estudos Geográficos. Recursos: mesas, computadores, 

mapas. 

9) Laboratório de Análise de Água e Solos. Recursos: ultra freezer, balanças 

analíticas, centrífuga, medidor de pH, deionizador, vidrarias, micro-ondas, 

banhomaria, mesa agitadora, autoclave, pipetas automáticas. 

10) Laboratórios em construção. Está em processo de conclusão três prédios 

de laboratórios para uso comum na UEMG e que poderá dar suporte ao novo 



Curso de Engenharia Agronômica. Segue a relação de dependências do prédio 

com fase mais avançada de conclusão: 1º andar - recebimento de amostras, 

preparo de soluções, triagem físico-química, almoxarifado, Laboratório de 

Análise de Água e Efluentes, Laboratório de Físico-Química da Água e Solo, 

Laboratório de Biologia, Laboratório de Microbiologia; 2º andar – Laboratório de 

Climatologia e Meteorologia, Laboratório de Georreferenciamento e Topografia, 

salas de vídeo conferência. Equipamentos comprados para compor os 

laboratórios: agitadores, analisador automático de carbono, analisador 

automático de água e propriedades dielétricas do solo (TDR), analisador 

portátil de íons, balanças de precisão, chapa aquecedora, centrífugas, 

colorímetro SPAD, condutivímetro, cromatógrafo – HPLC, espectrofotômetro de 

absorção atômica (chama/forno de grafite), 

espectrofotômetro UV-VIS, espectroradiômetro, DRX, barco a motor, 

computadores de alta performance, conjunto para teste de condutividade 

hidráulica (slug test), conjuntos de sedimentação de UTERMOHL, dataloggers, 

deionizadores, ecobatímetro, estações meteorológicas automáticas, 

pluviômetros, linímetros, lisímetros, medidores de vazão, módulos de irrigação, 

microscópios, GPS, vidrarias, pipetas automáticas, ultra purificador de água, 

autoclave, banhomaria. 

 

9.2. Veículos 

Ônibus e veículos utilitários para trabalhos de campo dos alunos serão 

custeados pela UEMG - Unidade Frutal 

 

9.3. Plataforma: Plataforma Moodle 

As aulas e atividades na modalidade EaD serão realizadas via Plataforma 

Moodle e custeadas pela UEMG - Unidade Frutal. A logística, implementação, 

treinamento e manutenção da Plataforma será de responsabilidade do 

professor da UEMG – Unidade Frutal que coordená-la durante o oferecimento 

do curso. 



 

9.4. Recursos bibliográficos 

A atual Biblioteca Central da UEMG, Unidade Frutal, conta com uma área física 

de 120 m2. Uma nova Biblioteca Central, com área física de 3900 m2 foi 

construída e está sendo mobiliada. O primeiro andar está pronto e mobiliado. O 

acervo geral de biblioteca é composto de 5292 títulos de livros, com 15963 

exemplares, 781 títulos de periódicos e 656 títulos de teses/TCC. O acervo 

específico para o curso de Engenharia Agronômica é de 137 títulos e 343 

exemplares da área de Geografia, 87 títulos e 201 exemplares da área de 

Ciências Agrárias, 13 títulos e 25 exemplares da área de Engenharia Sanitária, 

82 títulos e 159 exemplares da área de Biologia, 82 títulos e 253 exemplares da 

área deQuímica, 39 títulos e 107 exemplares da área Interdisciplinar e 54 

títulos e 224 exemplares da área de Estatística e Metodologia Científica. O 

acesso às bases de periódicos é realizado por meio de sistema online para 

consulta ao acervo via Portal de Periódicos da CAPES. São acessadas todas 

as bases de dados Science Direct, Scopus, Wiley, Bentham Science, BiOne, 

ASM-American Society for Microbiology, Thomson Reuters, HighWire Press, 

ICE, RSJ, Elsevier, American Phytopathological, Proquest, MAL, SAGE e ESA, 

com mais de 21500 periódicos nacionais e estrangeiros, disponibilizando 

informação científica de qualidade para a comunidade universitária 

(professores/pesquisadores e alunos da instituição). O acesso é realizado por 

meio do sítio da UEMG, home page: http://uemg.br, link Periódicos CAPES. A 

Biblioteca Central conta com apoio de bibliotecária de nível superior e 

auxiliares. 

A política de atualização e expansão do acervo bibliográfico ocorre em função 

das demandas apresentadas pelos cursos de graduação e pós-graduação, 

considerando as indicações das coordenações de cursos e solicitações dos 

professores. As solicitações se baseiam nos conteúdos programáticos das 

disciplinas. Para todas as disciplinas é assegurada a bibliografia em número de 

exemplares suficiente para os alunos. 



A biblioteca oferece empréstimo domiciliar, orientação no uso de normas sobre 

documentação, treinamento de usuários, e cursos de orientação bibliográfica, 

divulgação de novas aquisições e levantamento bibliográfico. 

 

 

 

 

 

 

  



ANEXO 1. REQUERIMENTO DE MATRÍCULA 

 

Matrícula – Gestão Estratégica de Pessoas , Edital 01-2019.  

Os aprovados no processo seletivo (Edital 01-2019) devem realizar a matrícula 

presencialmente ou por procuração registrada em cartório na secretaria do curso.  

Local: Secretaria do Grupo de Pesquisa/CNPq Uso e Conservação de Recursos 

Naturais, da Universidade do Estado de Minas Gerais, situada na Avenida Professor 

Mário Palmério, 1001, Bairro Universitário, Frutal/MG, CEP 38.200-000.  

Acompanhe as informações no site http://frutal.uemg.br  

Documentos necessários: Todos os documentos estão descritos no Edital de seleção. 

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: 34 3423 2736. E-mail: 

posgep.frutal@uemg.br  

A data da inscrição, prova de seleção, resultados preliminar e final, matrícula e início do 

curso estão disponíveis no Edital de seleção (Edital 01-2019) e Erratas publicadas no 

site. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://frutal.uemg.br/


ANEXO 2. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA INSCRIÇÃO NO 

PROCESSO SELETIVO EDITAL 01-2019 

 

a) FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO - EDITAL DE SELEÇÃO 01/2019 - Turma 

1/2019 

Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS   

 

INSCRIÇÃO Nº: _____________________ (Preenchimento pela Secretaria) 

 

1. Local em que irá realizar a prova escrita* 

(   ) Divinópolis – MG 

(   ) Frutal – MG 

(   ) Ituiutaba – MG 

(   ) Belo Horizonte – MG 

 

2. Área de interesse  

Maior titulação/área: 

Área de interesse: (   ) Ciências Sociais Aplicadas,   (   ) Ciências Humanas,      

(   ) Ciências Agrárias, (   ) Ciências Biológicas, Outra (especificar):________                     

                               

 

3. Identificação  

Nome do(a) candidato(a): 

Nome Social (opcional):  

Filiação: 

Nacionalidade:                                          Naturalidade: 

Estado civil:                                               Gênero:  

CPF:                                                          RG:                                      Org. Exp.: 

 

4. Endereço residencial 

Rua/Av./.:                         Nº:                                                Comp.: 

Bairro:                              Cidade:                                         UF:  

Cep:                                 Tel. Celular:                                 Tel. resid.: 



E-mail: 

5. Endereço comercial 

Empresa/Instituição: 

Função 

Rua/Av./.:                         Nº:                                                 Comp.: 

Bairro:                              Cidade:                                         UF:  

Cep:                                 Tel. 

E-mail: 

 

*Frutal - Universidade do Estado de Minas Gerais, Unidade Frutal, Av. Mário 

Palmério, 1001, Frutal, MG. Bloco A, Piso 2, Sala 15 – Sala de Pós-graduação. 

Responsável: Prof. Dr. Eduardo Meireles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 3. RECURSO 

 

Encaminhado à Comissão de Seleção 2019 do Programa de Pós-Graduação Lato Sensu 

em GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS   

 

 

Número de inscrição: 

Nome do candidato: 

Motivo do recurso: 

Texto do recurso (utilize o espaço que achar necessário) 

 

 

 

 

 

 

Anexos (quando for o caso) 

 

 

 

 

 

 

 

,        de         de 2019. 

Local e data 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 4. TABELA DE PONTUAÇÃO 

 

Atividade Detalhamento Pontos Máximo 

Formação e 

titulação 

Graduação em área* ou área afim. 10 

20 
Graduação fora da área. 2 

Pós-Graduação em área ou área afim. 10 

Pós-Graduação fora da área. 2 

Atuação 

profissional 

Docência, trabalhos técnicos de assessoria e/ou 

consultoria na área ou área afim / 2 pontos por 

trabalho/ano. 

- 

 

6 

 

 

 

Projetos 

 

Projeto de iniciação científica ou extensão 

concluído na área aprovado em Edital. 
20 

35 

 

Projeto de iniciação científica ou extensão 

concluído em área afim aprovado em Edital.  
10 

TCC/monografia na área. 10 

TCC/monografia em área afim.  5 

 

 

Produção 

 

Publicação em eventos científicos ou de extensão 

(locais ou regionais / 1 ponto por publicação). 
- 

15 Publicação em eventos científicos ou de extensão 

(nacionais ou internacionais / 2 pontos por 

publicação). 

- 

Artigos científicos em periódicos indexados** (B3 

ou inferior / 5 pontos por publicação). 
- 

20 
Artigos científicos em periódicos indexados** (B1 

ou B2 / 10 pontos por publicação). 
- 

Artigos científicos em periódicos indexados** (A1 

ou A2). 
20 

 

Eventos 

 

Participação em eventos científicos / 0,25 ponto 

por evento. 

- 

 
1 

Organização de eventos científicos / 1 ponto por 

evento. 
- 3 

Total 100 

*Ciências Sociais Aplicadas/Capes 

**Será considerada a melhor classificação do periódico no Qualis/Capes 

(www.qualis.capes.gov.br/webqualis) 

 

 

 

 

  



ANEXO 5. ESTRUTURA CURRICULAR 

 

 Programa de Pós-Graduação Lato Sensu em GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS   

Edital 01-2019 

 

O curso será desenvolvido em forma de módulos, num total de 510 horas, 

ministrado de março de 2019 a maio de 2020, distribuídos conforme abaixo: 

 

Matriz Curricular do Curso Lato Sensu em Gestão Estratégica de Pessoas  

 

  



Bibliografia 

Teoria do desenvolvimento organizacional Carga horária: 30 

Ementa 

Gestão do Conhecimento. Intraempreendedor. Engenharia da Resiliência. 

Arquitetura Organizacional. Ética nas Organizações. Ética das Virtudes. Clima 

Organizacional. Desempenho Organizacional. 

Metodologia 

Participação em atividades síncronas e assíncronas na plataforma moodle 

(chats, wikis e fóruns); Seminários presenciais e à distância. 

Bibliografia 

CHIAVENATO, Idalberto. Teoria geral da administração. Rio de Janeiro: 

Editora Campos, 2003.  

KOTTER, Jonh P. A escolha de estratégias para mudanças. São Paulo. 

Editora Nova Cultural, 1997.   

MOTTA, Paulo Roberto. Transformação Organizacional: a teoria e a prática de 

inovar. Rio de Janeiro: Editora Qualitymark, 2002.   

FLEURY, M. T. L.; OLIVEIRA JR., M. M. (org.) Gestão estratégica do 

conhecimento: integrando aprendizagem, conhecimento e competências. 

São Paulo: Atlas, 2001.  

NONAKA, I. ; TAKEUCHI, H. Criação do conhecimento na empresa: como 

as empresas japonesas geram a dinâmica da inovação. Rio de Janeiro: 

Campus, 1997. 

 

 

 

 



 

Gestão do conhecimento  Carga horária: 30 

Ementa 

Introdução e Contextualização da Gestão do Conhecimento. Capital humano 

e capital intelectual. Conhecimento organizacional. Recrutamento e seleção. 

Treinamento e desenvolvimento. Aprendizagem organizacional. 

Metodologia 

Participação em atividades síncronas e assíncronas na plataforma moodle 

(chats, wikis e fóruns); Seminários presenciais e à distância. 

Bibliografia 

RODRIGUEZ, Martius V.R. – Gestão Empresarial: organizações que 

aprendem. Qualitymark – Rio de Janeiro – 2002 

TERRA, José Cláudio Cyrineu – Gestão do Conhecimento: o grande 

desafio empresarial. Elsevier Editora Ltda – Rio de Janeiro – 2005 

CHIAVENATO, Idalberto – Recursos Humanos: o capital humano das 

organizações. Atlas – São Paulo – 2004 (8a. ed.) 

RODRIGUEZ, Martius – Gestão do Conhecimento. Editora Ibipress -  Rio 

de Janeiro -   2001 

RODRIGUEZ, Martius e FERRANTE, Agustin – Tecnologia de Informação 

e Gestão Empresarial.  Editora E-Papers – Rio de Janeiro – 2000 

GARVIN, David A., NAYAK, P. Ranganath, MAIRA, Arun N. e BRAGAR, 

Joan L. – Aprender a aprender – HSM Management 9 – Julho-Agosto 

1998 

LEME, Rogério – Seleção e entrevista por competências com o 

inventário comportamental: guia prático do processo seletivo para 



redução da subjetividade e eficácia na seleção – Quality Mark – Rio 

de Janeiro – 2007 

EBOLI, Marisa – Educação Corporativa no Brasil: mitos e verdades – 

Editora Gente – São Paulo, 2004 

CHEESE, Peter, THOMAS, Robert T, e, CRAIG, Elizabeth – A empresa 

movida pelo talento: uma visão estratégica e holística da gestão de 

equipes de alta performance na era da globalização – Elsevier – Rio 

de Janeiro, 2009 

ALMEIDA, Walnice – Captação e Seleção de Talentos: Repensando a 

Teoria e a Prática – Atlas – São Paulo, 2004 

 

Comunicação nas organizações  Carga horária: 30 

Ementa 

Comunicação nas organizações e seus fundamentos. Comunicação 

Empresarial e tecnologia na gestão de pessoas.  Comunicação interna e 

Endomarketing na gestão de pessoas. 

Metodologia 

Participação em atividades síncronas e assíncronas na plataforma moodle 

(chats, wikis e fóruns); Seminários presenciais e à distância. 

Bibliografia 

BEKINENDO, Saul Faingaus. Endomarketing: como praticá-lo com 

sucesso. São Paulo. Ed. Person, 2004. 

FRANÇA, Ana Shirley (Org.)et alii. Comunicação empresarial. São Paulo: 

Atlas, 2013. 

KOTLER, Philip. Marketing para o século XXI: Como criar, conquistar e 

dominar mercados. São Paulo. Ed. Futura, 2003. 



 
 

Visão estratégica no gerenciamento de 

pessoas 

Carga horária: 30 

Ementa 

Os novos paradigmas do mercado; As tendências das relações do 

trabalho; A estratégia empresarial; A gestão de pessoas; A liderança e os 

fatores críticos de sucesso; O papel do líder; A visão holística dos líderes; 

A captação de recursos; O planejamento e a avaliação de desempenho; A 

remuneração estratégica (curto e longo prazo); Os benefícios; Os 

sistemas de incentivo e recompensa; A política de 

remuneração; Competências; Desenvolvimento de talentos; Plano de 

carreira; Plano de sucessão.  

Metodologia 

Participação em atividades síncronas e assíncronas na plataforma moodle 

(chats, wikis e fóruns); Seminários presenciais e à distância. 

Bibliografia 

J.P.Marras. Administração de Recursos Humanos. Do operacional ao 

estratégico. Editora Saraiva. 

F.Lacombe. Recursos Humanos. Princípios e Tendências. Editora 

Saraiva. 

D.Hanashiro, M.Teixeira e L.Zaccarelli. Gestão do Fator Humano. Uma 

visão baseada em stakeholders. Editora Saraiva. 

 
 

Princípios de finanças  Carga horária: 30 

Ementa 



Introdução às Finanças; Análise e Planejamento Financeiro; Mercados 

Financeiros; Avaliação de Ações e Obrigações; Risco e Rendibilidade. 

Metodologia 

Participação em atividades síncronas e assíncronas na plataforma moodle 

(chats, wikis e fóruns); Seminários presenciais e à distância. 

Bibliografia 

ASSAF NETO, Alexandre & TIBÚRCIO SILVA, César Augusto. 

Administração do capital de giro. 3. ed. São Paulo : Atlas, 2002. 

BRAGA, Roberto. Fundamentos e técnicas de administração financeira. 

São Paulo : Atlas, 2007. 

GITMAN, Lawrence J. Princípios de administração financeira. São Paulo : 

Prentic-Hall, 2004 

JOHNSON, Robert W. Administração financeira. São Paulo : Pioneira-

USP. 

 

Relação de trabalho e legislação 

trabalhista 

Carga horária: 30 

Ementa 

Direito do Trabalho: conceito, fundamentos, características e aplicação; 

Contrato  de Trabalho; Terminação do Contrato de Trabalho: 

modalidades e efeitos; Aviso  Prévio; Sistemas Indenizatórios; Garantia 

de Emprego e Estabilidade; Direito do  Trabalho na Contratação, 

Permanência e Demissão. 

Metodologia 



Participação em atividades síncronas e assíncronas na plataforma moodle 

(chats, wikis e fóruns); Seminários presenciais e à distância. 

Bibliografia 

CASSAR, Vólia Bomfim. DIREITO DO TRABALHO. Rio de Janeiro. 

Impetus, 2008. 

CARRION, Valentin. COMENTÁRIOS À CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO 

TRABALHO; SP; Saraiva 2008. 

 

Gerenciamento de projetos Carga horária: 30 

Ementa 

Definições e Princípios Básicos; Fases, Integração e Desdobramentos; Etapas 

da Elaboração do Projeto; Áreas de Concentração de Conhecimentos 

Relevantes. Seleção de projetos: métodos e técnicas. 

Metodologia 

Participação em atividades síncronas e assíncronas na plataforma moodle 

(chats, wikis e fóruns); Seminários presenciais e à distância. 

Bibliografia 

KERZNER, Harold. Gestão de Projetos: as Melhores Práticas - 2ª Edição. 

6.ed. New York: Bookman, 2006. 

VALERIANO, Gerência em Projetos: Pesquisa, Desenvolvimento e 

Engenharia. São Paulo: Makron Books, 1998 

Verzuh, E. Gerência de Projetos - MBA Compacto, Editora Campus, São 

Paulo, 2000. 

 



Sustentabilidade em gestão de pessoas Carga horária: 30 

Ementa 

Competitividade; Ecologia, Sociedade e Estratégia; Responsabilidade Social 

Empresarial; Stakeholders; Diferencial Competitivo. 

Metodologia 

Participação em atividades síncronas e assíncronas na plataforma moodle 

(chats, wikis e fóruns); Seminários presenciais e à distância. 

Bibliografia 

BOFF, Leonardo. Saber cuidar: Ética do humano – compaixão pela terra. 

Petrópolis: Vozes, 1999.199p.  

 DIAS, R. Gestão ambiental: responsabilidade social e sustentabilidade. 2. ed. 

rev. atual. São Paulo: Atlas, 2011.  

MELO NETO, F. P. Gestão de responsabilidade social corporativa: o caso 

brasileiro, Rio de Janeiro. Qualitymark, 2002. 

 

Saúde do trabalhador Carga horária: 30 

Ementa 

Conceitos; ambiente de trabalho e saúde; acidentes de trabalho; 

anamnese ocupacional; Toxicologia ambiental e ocupacional; 

monitoramento clínico e epidemiológico das substâncias químicas; e, 

noções de Biossegurança. 

Metodologia 

Participação em atividades síncronas e assíncronas na plataforma moodle 

(chats, wikis e fóruns); Seminários presenciais e à distância. 



Bibliografia 

Mendes, R., 2012. Patologia do Trabalho. 2a edição. São Paulo: Atheneu.  

Manuais de Legislação Atlas, 2014. Lei 6514. 71a. edição. São Paulo: 

Atlas.  

Vieira, S.I., 1994. Medicina Básica do Trabalho. 1a . edição. Curitiba: 

Gênesis. 

 

Educação corporativa,  Coaching e liderança Carga horária: 30 

Ementa 

Sociedade do Conhecimento; Capital Humano; Cultura Organizacional; 

Educação Corporativa e Resultados Financeiros; Tecnologia de Comunicação 

e Informação. Motivação de Equipes; Equipes de Elevada Performance; 

Performance Global; Liderança no Contexto Profissional Contemporâneo; 

Coaching e Liderança Transformadora.; Relações de poder. 

Metodologia 

Participação em atividades síncronas e assíncronas na plataforma moodle 

(chats, wikis e fóruns); Seminários presenciais e à distância. 

Bibliografia 

GOLD SMITH, Marshall & Lyons, Laurence – Coaching : O Exercício da 

Liderança. Ed Campus RJ 2010 

PFLAEGIN, Niels – Liderando com Metas Flexíveis. Ed Bookman RS 2009 

CARUSO, David & SALOVEY, Peter – Liderança com Inteligência Emocional. 

Ed.MBooks SP 2009 

PONDER, Randall D – Liderança Passo-a-Passo. Ed. MBooks SP 2010 



Bayma, Fátima (organizadora). Educação Corporativa: Desenvolvendo e 

gerenciando Competências, São Paulo: Prentice Hall, 2005. 

Eboli, Marisa. Educação Corporativa no Brasil: Mitos e Verdades. 2. ed. 

São Paulo: Gente, 2004 

Mundim, Ana Paula Freitas, Ricardo, Eleonora Jorge, (organizadoras). 

Educação Corporativa, Fundamentos e Práticas. Rio de Janeiro: 

Qualitymark, 2004. 

 

Administração de conflitos e negociação  Carga horária: 30 

Ementa 

Tipos de Conflitos; Conflitos interorganizacionais; Técnicas de 

administração de  conflitos; Negociação entre Organizações; Estratégias 

e objetivos; Sindicalismo e  negociação; Negociação em Reuniões 

de Negócios; O Processo de Mediação. 

Metodologia 

Participação em atividades síncronas e assíncronas na plataforma moodle 

(chats, wikis e fóruns); Seminários presenciais e à distância. 

Bibliografia 

MELLO, José Carlos Martins F. de. Negociação baseada em estratégia. 2. 

ed. São Paulo: Atlas, 2010.  

LEWICKI, Roy L.; SAUNDERS, David M.; MINTON, John W. 

Fundamentos da Negociação. Porto Alegre: Bookman, 2002.  

URY, William. Supere o não: negociando com pessoas difíceis. 3.ed.. Rio 

de Janeiro: Best Seller, 2005. 

 

 

http://www.fadergs.edu.br/fadergs/fadergs/conteudo/gestao-de-conflitos-e-tecnicas-de-negociacao-1625.html


 

Criatividade e inovação organizacional  Carga horária: 30 

Ementa 

Mudança e Crescimento; Aprendizagem Organizacional; Estímulo à 

Criatividade e Clima de Inovação; Cultura Organizacional e Inovação. 

Metodologia 

Participação em atividades síncronas e assíncronas na plataforma moodle 

(chats, wikis e fóruns); Seminários presenciais e à distância. 

Bibliografia 

CHRISTENSEN, C. M. O crescimento pela inovação. Rio de Janeiro: 

Campus, 2003. 

CLEGG, B.; BIRCH, P. Criatividade: modelos e técnicas para geração 

de idéias e inovação em mercados altamente competitivos. São Paulo: 

Makron Books, 2000. 

ALENCAR, E. M. L. S. A gerência da criatividade. São Paulo: Makron 

Books, 1996. 

 

Tópicos avançados em gestão estratégica 

de pessoas 

Carga horária: 30 

Ementa 

Identificação de projetos estruturados em Gestão Estratégica de Pessoas; 

Estratégia organizacional e Planejamento em Gestão de Pessoas; 

Definindo o Modelo de Gestão Estratégica de Pessoas; Estratégia, 



Estrutura e os Processos de Recursos Humanos. 

Metodologia 

Participação em atividades síncronas e assíncronas na plataforma moodle 

(chats, wikis e fóruns); Seminários presenciais e à distância. 

Bibliografia 

MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Administração para empreendedores: 

fundamentos de criação e da gestão de novos negócios. São Paulo: 

Pearson Prentice Hall, 2006. 

DORNELAS, Jose C. A. Empreendedorismo. Transformando Ideias em 

Negócios. Rio de Janeiro: Campus, 2011. 

CYRINEU, J.C.: Gestão do Conhecimento: o grande desafio empresarial. 

Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


