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CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO/LATO SENSU – ESPECIALIZAÇÃO EM 

GESTÃO DE PESSOAS 

1. IDENTIFICAÇÃO DO CURSO 
 

 
Nome do Curso: Gestão de Pessoas 

 
Área de Conhecimento: 

 
Ciências Sociais Aplicadas 

 
Unidade Responsável: 

 
Passos 

 
Modalidade: 

 
Presencial 

 
Área de Concentração: 

 
Recursos Humanos 

 
Público alvo: O curso é destinado aos portadores de graduação das diversas 

áreas do conhecimento que estão em exercício ou pretendem 

exercer funções relacionadas à gestão de pessoas. 
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2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS DO CURSO 

 
2.1. Concepção do Curso e Histórico 

 

A Administração de Recursos Humanos teve seu início na década de 1960, quando essa 

expressão passou a substituir as utilizadas no âmbito das organizações: Administração de 

pessoal e Relações Industriais (GIL, 2009). A Administração de Recursos Humanos tem como 

objetivo oferecer para a organização uma visão sistêmica de seu pessoal. 

A partir da década de 1990, o ambiente corporativo começa a passar por mudanças 

cada vez mais velozes e intensas, tanto no ambiente organizacional, quanto na forma com que 

as empresas utilizam as pessoas. 

Roncon (2010) explica que o mundo dos negócios experimenta um processo de 

mudanças contínuas, exigindo uma dinâmica organizacional que compreenda um ambiente 

mutável e incerto. O impacto dessas influências pode ser sentido pelas pessoas e gestores que 

procuram apoio e suporte em uma gestão de pessoas mais estratégica e menos 

centralizadora. 

Nesta nova era da informação, as equipes de gestão de pessoas passam a assumir 

atividades estratégicas de orientação global que substituem os antigos departamentos de RH 

(GIL, 2009). As tarefas operacionais e burocráticas são transferidas para terceiros enquanto a 

gestão é focada no gerenciamento com e para as pessoas, considerando colaboradores como 

sujeitos dotados de talento, capacidade, habilidades e atitudes capazes de gerar sucesso 

organizacional (ARAÚJO, 2006) 

A gestão de pessoas é representada pelas pessoas e organizações, sendo que, se não 

houver pessoas e organizações, não há necessidade de existir a terminologia Gestão de 

Pessoas. Isto acontece porque as organizações são compostas de pessoas e precisam delas 

para atingir suas metas e cumprir sua missão. Da mesma forma que as pessoas necessitam 

das organizações para alcançar seus objetivos pessoais. (CHIAVENATO 2005) 

Ressalta-se o fato que a empresa e o colaborador se relacionam em uma via de mão 

dupla, desta forma, é de suma importância que a área de Gestão de Pessoas desenvolva suas 

atividades de forma muito próxima da excelência, ou seja, o processo de Gestão de Pessoas 

deve integrar o processo de agregar com os demais processos, sendo eles, os de aplicar, 

recompensar, desenvolver, manter e monitorar as pessoas nas organizações. 
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Alinhado a essa necessidade, o curso Gestão de Pessoas da UEMG unidade Passos foi 

criado com a concepção de atender aos profissionais que buscam desenvolver a capacidade 

de enxergar de forma sistêmica a organização, compreendendo e mapeando as habilidades e 

competências dos funcionários, através do domínio das práticas e ferramentas de RH. 

 

2.2. Justificativa 
 

As organizações vêm passando por inúmeras transformações nestes últimos anos, 

mercados mais competitivos, instabilidade econômica e política e para interagir neste cenário 

de constantes mudanças é fundamental para pessoas e organizações que pretendem manter- 

se competitivas no mercado atual, desenvolver competências para conhecer, planejar e 

intervir nos processos corporativos. Estas competências devem abranger diversas áreas como 

aprender a lidar com situações e decisões complexas, desenvolver a visão estratégica, 

mobilizar recursos, comunicar-se de forma assertiva, melhorar as capacidades interpessoais, 

além de descobrir e manter talentos. A UEMG Unidade Passos, consciente de sua 

responsabilidade para com a renovação e o aperfeiçoamento de profissionais formados por 

ela e por outras instituições de ensino, passa a ofertar o curso de Especialização em Gestão 

de Pessoas na modalidade presencial. Essa proposta de curso dá continuidade à sua tradição 

inovadora na formação e capacitação de profissionais voltados para atuar com as questões da 

gestão e desenvolvimento de pessoas. 

 

2.3. Linhas de Pesquisa 
 

 Gestão de Pessoas e Desempenho Organizacional; 

 Estratégia organizacional. 
 

2.4. Objetivos do Curso 
 

O curso tem como objetivo proporcionar ao aluno a capacidade de desenvolver competências 

comportamentais e técnicas para aplicação dos processos e sub processos da área de gestão 

estratégica de pessoas por meio do posicionamento estratégico como parceiro do negócio 

(Business Partner). A matriz curricular do curso combina uma visão humanista, que trata da gestão 

estratégica de pessoas e equipes de forma ampla, integrada e sistêmica, com uma visão de 

negócios, que busca alinhar os processos de gestão de pessoas com os objetivos estratégicos 

organizacionais. 
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2.5. Demanda Identificada 
 

Analisando os cursos de graduação na área de Ciências Sociais Aplicadas existentes na 

UEMG Unidade de Passos, como, Administração de Empresas, Gestão Comercial, Engenharia 

de Produção, Engenharia Civil, a existência do Instituto Federal campus Passos que também 

tem o curso de Administração de Empresas, a FECOM em São Sebastião do Paraíso (54 km de 

Passos) também com o curso de Administração de Empresa e a UNIFEG em Guaxupé (35 km 

de Passos) com os cursos de Administração de Empresas / Engenharia da Produção/ e 

Engenharia Civil, temos um potencial de 450 formandos por ano. Outro fator importante na 

análise da demanda é a forte presença de renomadas empresas como duas unidades da 

Votorantim, sendo uma de Metais e a outra de Cimentos, FURNAS, JBS Friboi, Hospital Santa 

Casa, Hospital João José – UNIMED, entre outras empresas de médio porte. Baseado nestes 

dados é nítido a necessidade de ser oferecido aos Egressos destes cursos superiores bem 

como os profissionais destas empresas, a oportunidade de qualificarem em nível de pós- 

graduação em uma instituição renomada como a UEMG. Considera-se também relevante para 

esta análise que tanto na cidade de Passos como nas cidades vizinhas a inexistência da oferta 

da qualificação em Gestão de Pessoas. 

 
2.6. Perfil do Egresso 

 

O egresso terá Conhecimentos sobre os processos e sub processos da área de gestão 

estratégica de pessoas integrados ao modelo de negócios modernos, empreendedores e 

sustentáveis. Desenvolvidas Habilidades de consultoria interna para operacionalização do 

recrutamento e seleção, descrição e análise de cargos, avaliação de desempenho, 

capacitação, remuneração, manutenção de pessoas e monitoramento de informações e 

indicadores de gestão de pessoas. Além de Atitudes como: busca de oportunidade e 

iniciativa, persistência, correr riscos calculados, exigência de qualidade e eficiência, 

comprometimento, busca de informações, estabelecimento de metas, planejamento e 

monitoramento sistemático, persuasão e rede de contatos, independência e autoconfiança. 
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3. ORGANIZAÇÃO E REGIME DE FUNCIONAMENTO 

 
3.1. Carga Horária 

 

O curso terá uma carga horária de 456 horas, sendo 396 horas obrigatórias em 

atividades teóricas e práticas individuais ou em grupos, seminários etc., desenvolvidas pelas 

disciplinas do curso, acrescidas 60 horas para a realização do trabalho de conclusão do curso. 

O trabalho de conclusão de curso (TCC) será desenvolvido ao longo do período, tendo até 

sessenta dias após a integralização das disciplinas para a sua conclusão. Este será orientado 

por professores ligados ao projeto. 

 
3.2. Critérios de Seleção 

 
1. O Processo Seletivo: será realizado no mês de fevereiro de 2017 e consistirá em:  

a. Análise do Curriculum Vitae. Serão valorizadas a experiência profissional na área da 

gestão de pessoas (trinta pontos), a experiência acadêmica em projetos de pesquisa e 

extensão (trinta pontos) e a formação complementar em atividades realizadas na gestão de 

pessoas ou em áreas afins (dez pontos) e;  

b. Análise de carta de intenção em formato redacional (30 pontos), num montante de 

100 (cem) pontos.  

b.1- Como critério para avaliação da carta de intenção serão considerados: 

coerência e coesão textual; entendimento do candidato sobre questões afetas à gestão 

de pessoas; utilização da norma culta.  

c. Serão considerados(as) aprovados(as) os(as) candidatos que obtiverem média 

mínima de 70 (setenta) pontos no processo seletivo;  

d. Em caso de empate na classificação dos(as) candidatos(as), terá prioridade o(a) 

candidato(a) de maior idade (mais idoso) e, como segundo critério, o que obtiver maior nota 

na carta de intenção; 

e. Sorteio, em caso de novo empate, e 

f. Diploma de graduação ou documentação equivalente de conclusão do curso. 

 

3.3. Número de Vagas 
 

São oferecidas até 30 (trinta) vagas, sendo que a instituição se reserva no direito de 

começar o curso somente com 20 (vinte) alunos matriculados. 

Obs.: Será concedido 01 (uma) bolsa de estudos integral, conforme os critérios 

abaixo: 
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I - Candidato cuja renda familiar per capita não exceder o valor de 1 ½ (um e meio) 

salário mínimo nacional, vigente no fechamento do processo de seleção das bolsas de 

estudos.   

II – Critérios para prioridade para a concessão da bolsa de estudos: 

a) CATEGORIA I – candidatos declarados negros, de baixa renda e egressos de 

escola pública; 

b) CATEGORIA II – outros candidatos de baixa renda e egressos de escola 

pública; 

c) CATEGORIA III – candidatos declarados indígenas, de baixa renda e 

egressos de escola pública e, 

d) CATEGORIA IV — pessoas com deficiência. 

 

II – Sorteio, no caso de empate. 

 

3.4. Período Previsto de Realização 
 

 Início: março de 2018 

 Término: agosto de 2019 

 
3.5. Funcionamento Previsto 

O curso funcionará quinzenalmente às sextas-feiras das 18h30 às 22h30 e aos 

sábados das 07h30 às 11h30 e das 13h00 às 17h00. 

 
3.6. Investimento 

Matrícula mais 18 parcelas de R$290,00 (duzentos e noventa reais) 

 
3.7. Documentação Exigida para Matrícula 

 

 Requerimento de matrícula 

 Fotocópia do Diploma de Graduação (registrado) ou Certificado de Conclusão 

 Fotocópia do CPF e RG 

 02 fotos 3 x 4 

 Título de Eleitor 
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4. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 
 

4.1. Pré-requisitos para Aprovação dos Ingressantes 

 
Para emissão do Certificado de Conclusão do Curso o aluno deverá cumprir os créditos 

das disciplinas, ter frequência não inferior a 75% (setenta e cinco por cento) das aulas dadas 

e atividades desenvolvidas por disciplina, alcançar na avaliação final de cada disciplina o 

aproveitamento de, no mínimo 70% (setenta por cento). Também para integralizar o curso é 

exigida a apresentação de um trabalho de conclusão de curso. 

 
4.2. Trabalho de Conclusão de Curso 

 
Como Trabalho de Conclusão de Curso cada aluno deverá elaborar um artigo cientifico 

sobre tema específico do curso que será desenvolvido sob orientação de um docente do curso. 

O trabalho será apresentado por escrito dentro das normas da ABNT e após avaliação haverá 

a apresentação oral a ser organizada pelo coordenador do curso, quando então será conferida 

a nota. O prazo limite para entrega do TCC será de 60 dias após o término da última disciplina. 
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4.3. Matriz Curricular 
 

O curso de Gestão de Pessoas é composto por 14 disciplinas totalizando 396 horas e 

mais 40 horas de orientação de TCC. Estas disciplinas serão ministradas por 12 docentes sendo 

11 (92%) com título de mestre ou doutor, em observância a Resolução 459 do CEE/MG. 

Disciplinas 
Carga Horária 
(Hora relógio) 

Professor Titulação 

Comportamento e Análise 
Organizacional 

36 
Carmen Aparecida Cardoso 
Maia Camargo 

Mestra 

Gestão do Conhecimento e 
Aprendizagem Organizacional 

36 César Vilela Aquino Mestre 

Gestão de Treinamento por Resultados 
e Desenvolvimento de Pessoas 

 

36 
 

Edson Martins 
Mestre Consultoria em Gestão de Pessoas: 

Projetos e Planejamento 

 

24 

Ética nas Organizações 24 Itamar Teodoro de Faria Mestre 

Qualidade de Vida no Trabalho 
 

24 
Kellen Cristina de Oliveira 
Silva Lemos 

 

Especialista 

Metodologia da Pesquisa Científica 
 

36 
Maria Ambrosina Cardoso 
Maia 

 

Doutora 

Relações de Trabalho e Legislação 
Trabalhista 

 

24 
Marise Scapulatempo 
Bertolaccini 

 

Mestra 

Gestão de Desempenho 
 

36  
Olney Bruno da Silveira 
Junior 

Mestre 
Gestão de Cargos, Carreira e 
Remuneração 

 

24 

Atração e Seleção de Pessoas 24 Renata Farche Alves Mestra 

Empreendedorismo e Inovação 
 

24 Ricardo Ferreira Godinho 
 

Mestre 

Elaboração e Gerenciamento de 
Projetos 

24 Vânia Silva de Oliveira Mestra 

Gestão Estratégica de Pessoas 
 

24 
 

Wesley Edmir de Andrade 
 

Mestre 

 

Orientação de TCC / Artigo 
 

60 
 

Edson Martins 
 

Mestre 

Total 456   

 

Aulas Teóricas e Práticas: 396 horas/relógio 

Orientação de TCC: 60 horas/relógio 

Carga Horária Total do Curso: 456 horas/relógio 
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4.4. Metodologia 
 

O Curso de Especialização em Gestão de Pessoas será realizado na UEMG Unidade 

Passos, em locais dotados de infra-estrutura e equipamentos áudios-visuais (retro-projetor, 

TV e data-show). Como apoio, os alunos utilizarão também a biblioteca. Será ministrado por 

meio de aulas expositivas, trabalhos/exercícios práticos e a realização de um artigo científico 

por cada um dos participantes, sobre um tema relacionado à gestão de pessoas. 

As disciplinas são trabalhadas de forma integrada, ressaltando-se sempre os conceitos 

e aspectos comuns ou correlatos. Com isto, visa-se inter-relacionar os respectivos conteúdos 

e fazer com que os alunos tenham sempre uma visão e abordagem sistêmicas da gestão de 

pessoas. 

A integração entre a teoria e a prática é feita por meio de exercícios que procuram 

abordar ou ilustrar situações reais, por estudos de caso e por visitas de campo. Além disso, o 

tema do Trabalho de Conclusão de Curso, a ser definido pelo aluno com o auxílio dos 

professores, poderá abordar um aspecto ou situação vivenciada por ele em sua vida 

profissional, dando um objetivo prático e útil ao seu trabalho. 

 

4.5. Critérios de Avaliação 
 

Cada professor, em sua(s) respectiva(s) disciplina(s), é responsável pela avaliação do 

desempenho discente, tanto na forma quanto no número de avaliações. 

A mensuração das atividades acadêmicas, intra e extra classe, é expressa em valores 

numéricos de 0 a 100 (zero a cem). 

Independentemente do número de atividades avaliativas realizadas, o professor deve 

registrar todas as notas. 

Para integralizar o curso é exigida também a apresentação de um trabalho de 

conclusão de curso a nível de Artigo Científico. 
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4.6. Critérios de aprovação e  Frequência 
 

A frequência mínima exigida é de 75% às atividades acadêmicas de cada disciplina. O 

controle de frequência será realizado através de registro acadêmico de acordo com as regras 

da Secretaria Acadêmica da UEMG – Unidade Passos. Para aprovação é necessário 70% de 

aproveitamento na disciplina. 

Para que o aluno possa receber o título de Especialista em Gestão de Pessoas, será 

exigido, além do que diz o parágrafo acima, a apresentação de um Trabalho de Conclusão de 

Curso (TCC) que deverá ser entregue no prazo limite de 60 dias após o término da última 

disciplina. 

 
4.7. Planos de Ensino  

A Seguir 
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  EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO  
Carga Horária: 24 horas 

 CRITÉRIO DE APROVAÇÃO E FREQUÊNCIA  
A frequência mínima exigida é de 75% às atividades acadêmicas de cada disciplina. O controle de 

frequência será realizado através de registro acadêmico de acordo com as regras da Secretaria 

Acadêmica da UEMG – Unidade Passos. Para aprovação é necessário 70% de aproveitamento na 

disciplina. 

  EMENTA  
Histórico e pensadores do empreendedorismo; Empreendedores em ação na Disciplina; Motivação 

pessoal; Características do Comportamento Empreendedor; Perfil Empreendedor; Visão de futuro e 

estabelecimento de metas; Ideias e oportunidades; Mercado; Negociação; Comunicação eficaz; 

Empreendedores e oportunidades; Inovação, cooperação, sustentabilidade, outras demandas e 

tendências; Identificando oportunidades na prática; Avaliação de oportunidades de negócio; Análise 

do ambiente externo e do ambiente interno; O que é um plano de negócios; Principais etapas de um 

plano de negócios. 

 OBJETIVOS  
Apresentar aos alunos uma contextualização sobre o tema Empreendedorismo e sensibilizá- los para 

o desenvolvimento de características do comportamento empreendedor. Contextualizar o aluno 

quanto a atuação do empreendedor na identificação de oportunidades de mercado, sensibilizando-os 

para esta prática empreendedora, por meio da vivencia do processo de identificação de 

oportunidades na prática. 

 CONTEÚDO  
1. Empreendedorismo no Brasil e no mundo: a nova realidade dos negócios; 
2. O processo empreendedor e o ciclo de vida das organizações; 
3. Reconhecimento de oportunidades: Definindo Missão, Visão, Valores, Objetivos e Estratégia; 
4. O processo de inovação.  
5. O Plano de negócios. 

5.1. Mercado-Alvo e Cliente.  
5.2  Equipe de gestão 
5.3. Operações 
5.4  Análise Financeira  

6. Gerenciando a equipe 
7. Intraempreendedorismo 

 METODOLOGIA  
As aulas serão desenvolvidas de forma expositivas dialogadas, com desenvolvimento de atividades 

individuais e em grupo. Serão utilizadas estratégias de ensino como leitura e discussão de textos em 

sala de aula, estimulo à participação por meio de apresentação e discussão, atividades interativas, 

leitura interpretativa e seminários. 

                                                       CONCEPÇÃO E FORMA DE AVALIAÇÃO  
A data e conteúdo das avaliações serão combinados com os alunos no decorrer do módulo. A prova 

consistirá de questões relacionadas ao conteúdo teórico discutido durante as aulas. Os alunos que 

faltarem à prova deverão proceder de acordo com a legislação vigente na UEMG. 

Os instrumentos de avaliação serão: 

I. Exercícios avaliativos, valendo 20 pontos; 

II. Um trabalho/Estudo Dirigido / Análise e construção de textos (resenhas e artigo); sobre assunto a 

ser validado entre professor e os alunos valendo 40 pontos; 

III. Uma prova/Seminário abrangendo o conteúdo estudado em sala de aula valendo 40 pontos; 
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GUIMARÃES, L. de O.; Hisrich, Robert D.; Peters, Michael P.; Shepherd, Dean A.; Sousa, Teresa Cristina 

Felix de. Empreendedorismo. Porto Alegre: Bookman, 2009. 

LUCINDA, C. R. de. Dominando os desafios do empreendedor. São Paulo: Makron Books, 2001. 

OLIVEIRA, D. de P. R. de. Planejamento estratégico: conceitos, metodologia, práticas. 33. ed. São 

Paulo: Atlas, 2015. 

http://www.uemg.br/
http://www.travessa.com.br/Helio_Rangel_Terra/autor/16ab46b5-3737-4ebd-9eb0-0adea15495bd
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  METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA  
Carga Horária: 36 horas 

 EMENTA  

A pesquisa na universidade e nos centros de pesquisa. O método científico. Processo da produção do 

conhecimento científico. Delimitação do problema e hipótese. Planejamento e coleta de dados. 

Elaboração de um projeto de pesquisa científica. 

  OBJETIVO  

Compreender questões relacionadas ao conhecimento, à pesquisa, ao método, assim como noções 

de metodologias e técnicas para elaboração de um projeto de pesquisa. 

 CONTEÚDO  

Definição de um projeto de pesquisa - Partes essenciais de um projeto de pesquisa- Articulação entre 

objeto de pesquisa e escolha metodológica de acordo com a área do projeto - Construção as 

perguntas de pesquisa - Definição das justificativas para realização da pesquisa - Definição da 

metodologia de análise em consonância com o corpus e com os objetivos da pesquisa - Aproximação 

inicial com o quadro teórico - Elaboração de um cronograma de pesquisa 

  METODOLOGIA  

As aulas serão desenvolvidas de forma expositivas dialogadas, com estudo e discussão de textos, 

leitura interpretativa, pesquisas em textos científicos, orientação prática sobre busca em bancos de 

dados e elaboração sob orientação de um projeto de pesquisa na área de educação. 

 CONCEPÇÃO E FORMA DE AVALIAÇÃO  

A data e conteúdo das avaliações serão combinados com os alunos no decorrer do módulo. A prova 

consistirá de questões relacionadas ao conteúdo teórico discutido durante as aulas. Os alunos que 

faltarem à prova deverão proceder de acordo com a legislação vigente na UEMG. 

Os instrumentos de avaliação serão: 

I. Exercícios avaliativos, valendo 20 pontos; 

II. Um trabalho/Estudo Dirigido / Análise e construção de textos (resenhas e artigo); sobre assunto a 

ser validado entre professor e os alunos valendo 40 pontos; 

III. Uma prova/Seminário abrangendo o conteúdo estudado em sala de aula valendo 40 pontos; 

Para aprovação na disciplina, será exigido o mínimo de 70 pontos. 

  BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

GIL, Antonio. Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo : Atlas, 2010. 

KÖCHE, José Carlos. Fundamentos de metodologia científica: teoria da ciência e iniciação à 

pesquisa. 34. ed. Petrópolis: Vozes, 2015. 

LAKATOS, E.M.; MARCONI, M.A. Técnicas de pesquisa: planejamento e execução de pesquisas, 

amostragens e técnicas de pesquisa, elaboração, análise e interpretação de dados. 7ed. 6.reimpr. 

São Paulo:  Atlas, 2012. 

 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

COSAC, C. M. D.; MAIA, M. A. C. Trabalho de iniciação científica: normas, estrutura, estética. Franca: 

UNESP, 2007. 

MINAYO, Maria Cecília de Souza (org.) Pesquisa social : teoria, método e criatividade.  Petrópolis, RJ 

: Vozes, 2016 

SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 24. ed. rev e ampl. São Paulo: Cortez, 2016. 

VERGARA, Sylvia Constant. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. 11.ed. São Paulo: 

Atlas, 2009 

http://www.uemg.br/
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  ÉTICA NAS ORGANIZAÇÕES  

Carga Horária: 24 horas 

 EMENTA  

Ética nas organizações: fundamentação filosófica, legal e prática; A consciência ética, virtudes, dever, 

vontade e conduta ética; As implicações do compromisso ético com o indivíduo, cliente, empregador, 

organização e sociedade: a ética de responsabilidade; Os princípios éticos na gestão de pessoas. 

  OBJETIVO  

Estabelecer e discutir os fundamentos filosóficos, legais e práticos da Ética, de forma ampla, e da 

Ética nas Organizações, de modo restrito; construir com o aluno um arcabouço ético, de modo a 

alicerçar a prática profissional da gestão de pessoas pautada por princípios de conduta adequados ao 

ambiente organizacional. 

 CONTEÚDO  

Conceito amplo de Ética;  Conduta humana;  A Ética dos valores;  Variados aspectos de análise da 

ética no entendimento dos pensadores clássicos; Concepções contemporâneas da Ética. 

Contextualização da ética organizacional; A Ética e a Empresa; Fundamentos de ética empresarial; 

Obstáculos enfrentados pelas empresas; Ética dá lucro? Desempenho ético na organização. 

  METODOLOGIA  

Serão utilizadas técnicas exposição dialogada, pesquisa individual, leitura dirigida de textos científicos 

e filosóficos, debates, atividades de grupo e seminários. 

 CONCEPÇÃO E FORMA DE AVALIAÇÃO  

A data e conteúdo das avaliações serão combinados com os alunos no decorrer do módulo. A prova 

consistirá de questões relacionadas ao conteúdo teórico discutido durante as aulas. Os alunos que 

faltarem à prova deverão proceder de acordo com a legislação vigente na UEMG. 

Os instrumentos de avaliação serão: 

I. Exercícios avaliativos, valendo 20 pontos; 

II. Um trabalho/Estudo Dirigido / Análise e construção de textos (resenhas e artigo); sobre assunto a 

ser validado entre professor e os alunos valendo 40 pontos; 

III. Uma prova/Seminário abrangendo o conteúdo estudado em sala de aula valendo 40 pontos; 

Para aprovação na disciplina, será exigido o mínimo de 70 pontos. 

  BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

CAMARGO, M. Fundamentos de ética geral e profissional. 9. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2010. 

MOREIRA, J. M. A ética empresarial no Brasil. São Paulo: Thomson Learning, 2002. 

PASSOS, E. Ética nas organizações. São Paulo: Atlas, 2004. 

PINEDA, E. S.; Cárdena, José antônio. Ética nas empresas. São Paulo: MacGraw-Hill, 2008. 

  BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

RODRIGUES, Denise Ferreira; CHEVITARESE, Leandro Pinheiro; FEICHAS, Susana A. 

Quacchia;  MACEDO, Ivanildo Izaias de. Ética e Sustentabilidade. Rio de Janeiro: FGV, 2015 

HENRY SROUR, Robert. Ética empresarial. 4.ed. Rio de Janeiro: Campus Elsevier, 2013 

HENRY SROUR, Robert. Casos de Ética Empresarial. 2ed. Rio de Janeiro: Campus Elsevier, 2014 

HENRY SROUR, Robert. Poder, Cultura e Etica nas Organizacoes - 3.ed. Rio de Janeiro: Campus 

Elsevier, 2012. 

MATOS, Francisco Gomes de. Ética Na Gestão Empresarial. 2.ed. São Paulo: Saraiva. 2012.

http://www.uemg.br/
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  COMPORTAMENTO E ANÁLISE ORGANIZACIONAL  

Carga Horária: 36 horas 

 EMENTA  

Clima e a Cultura Organizacional. Estudo e teorias relacionadas a variáveis típicas de comportamento 

organizacional. Motivação no Trabalho. Liderança. Análise da constituição do sujeito como efeito dos 

modos de se trabalhar e das práticas de gestão do trabalho. A mudança organizacional e a mudança 

da estrutura e da estratégia organizacional. Comportamento organizacional e sofrimento psíquico. 

Grupos e equipes de trabalho. 

  OBJETIVO  

Reconhecer a importância do comportamento humano nas Organizações. Propor da estratégias de 

análise de comportamento e Clima Organizacional. 

 CONTEÚDO  

Conceito de Comportamento Organizacional – Diversidades de personalidades nas Organizações- 

Atitudes e Satisfação no Trabalho- Emoções e Sentimentos –Motivação e sua aplicação nas 

Organizações – Importância do Trabalho em Grupo e Equipes – Comunicação e sua importância na 

resolução de conflitos. Liderança, cultura organizacional e Administração de estresse. Estudo de 

casos. 

  METODOLOGIA  

As aulas serão desenvolvidas de forma expositivas dialogadas, com estudo e discussão de textos, 

leitura interpretativa, pesquisas em textos científicos, orientação prática sobre estratégias de análise 

de comportamento. 

 CONCEPÇÃO E FORMA DE AVALIAÇÃO  

A data e conteúdo das avaliações serão combinados com os alunos no decorrer do módulo. A prova 

consistirá de questões relacionadas ao conteúdo teórico discutido durante as aulas. Os alunos que 

faltarem à prova deverão proceder de acordo com a legislação vigente na UEMG. 

Os instrumentos de avaliação serão: 

I. Exercícios avaliativos, valendo 20 pontos; 

II. Um trabalho/Estudo Dirigido / Análise e construção de textos (resenhas e artigo); sobre assunto a 

ser validado entre professor e os alunos valendo 40 pontos; 

III. Uma prova/Seminário abrangendo o conteúdo estudado em sala de aula valendo 40 pontos; 

Para aprovação na disciplina, será exigido o mínimo de 70 pontos. 

  BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

COHEN, A. R; FINK, S. L. Comportamento organizacional: conceitos e estudos de casos. Rio de Janeiro: 

Campus, 2003. 

ROBBINS, S.P. Comportamento organizacional. 11. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005. 

WAGNER III, J. A., HOLLENBECK, J. R. Comportamento organizacional: criando vantagem 

competitiva. São Paulo: Saraiva, 2006. 

  BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

AGUIAR, M. A. F de. Psicologia aplicada à administração: uma abordagem interdisciplinar. São Paulo: 

Saraiva, 2005. 

BANOV, M. R. Psicologia no gerenciamento de pessoas. São Paulo: Atlas, 2008. 

GOMES, R., C.; HUDGE, T., A.; ROBBINS, S., P; SOBRAL, F. Comportamento organizacional: teoria e 

prática no contexto brasileiro. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010. 

GRAMIGNA, M. R. Modelo de competências e gestão dos talentos. São Paulo: Makron Books, 2004. 

ROBBINS, S. P. Fundamentos do comportamento organizacional. 8.ed. São Paulo: Pearson Prentice 

Hall, 2009. 

http://www.uemg.br/
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  QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO  

Carga Horária: 24 horas 

 EMENTA  

Qualidade de vida (QV) e Qualidade de Vida no Trabalho (QVT). Instrumentos para avaliação de 

QVT. Modelos e Programas de QVT. Avaliação de indicadores da área da saúde. Estudos de casos de 

QVT. 

  OBJETIVO  

Proporcionar conhecimentos e técnicas para interagir e gerenciar os processos relacionados à 

qualidade de vida e qualidade de vida no trabalho que interferem na administração, mais 

especificamente na gestão de pessoas. 

 CONTEÚDO  

Conceitos de Qualidade de Vida no Trabalho. Prática ou Discurso? Escolhas. Relação de saúde entre 

empresa, trabalho e pessoa. Saúde e Segurança no ambiente do trabalho. Ergonomia e Organização 

do Trabalho. Fatores Pscicossociais. Ética empresarial. Responsabilidade Social e Individual. 

Felicidade. O desafio e o impacto para os RHs e  para a Administração. 

  METODOLOGIA  

Aulas expositivas de natureza teórica, contextualizadas na vivência prática em serviço, com utilização 

de recursos de informática, material bibliográfico referenciado e outros. Aulas interativas com 

discussões de temas específicos, seminários; vídeos; dinâmicas de grupo. 

 CONCEPÇÃO E FORMA DE AVALIAÇÃO  

A data e conteúdo das avaliações serão combinados com os alunos no decorrer do módulo. A prova 

consistirá de questões relacionadas ao conteúdo teórico discutido durante as aulas. Os alunos que 

faltarem à prova deverão proceder de acordo com a legislação vigente na UEMG. 

Os instrumentos de avaliação serão: 

I. Exercícios avaliativos, valendo 20 pontos; 

II. Um trabalho/Estudo Dirigido / Análise e construção de textos (resenhas e artigo); sobre assunto a 

ser validado entre professor e os alunos valendo 40 pontos; 

III. Uma prova/Seminário abrangendo o conteúdo estudado em sala de aula valendo 40 pontos; 

Para aprovação na disciplina, será exigido o mínimo de 70 pontos. 

  BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

FLECK, M. P. A. et al. A avaliação da qualidade de vida: guia para profissionais da saúde. Porto Alegre: 

Artmed, 2008. 

LIMONGE-FRANÇA, A. C. Qualidade de vida no trabalho: conceitos e práticas nas empresas da 

sociedade pós-industrial. São Paulo: Atlas, 2003. 

ROSSI, A. M. et al. Stress e qualidade de vida no trabalho: perspectivas atuais da saúde ocupacional. 

São Paulo: Atlas, 2005. 

OGATA, A.; SIMURRO, O. Guia prático de qualidade de vida: como planejar e gerenciar o melhor 

programa para a sua empresa. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 

  BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

ARANTES, E.F; O Retorno financeiro de programas de promoção da segurança, saúde e qualidade 

de vida nas empresas. Sesi, 2014. 

CASCIO, W.; BOUDREAU, J. Investimento em pessoas: como medir o impacto financeiro das 

iniciativas em recursos humanos. Porto Alegre: Bookman, 2010. 

CORTELLA, MS. Qual é a tua obra? Vozes, 2012. 

SILVA, M. A. D. da; DE MARCHI, R. Saúde e qualidade de vida no trabalho. São Paulo: Best Seller, 1997. 

http://www.uemg.br/
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  ATRAÇÃO E SELEÇÃO DE PESSOAS  

Carga Horária: 24 horas 

 EMENTA  

Os desafios para a área de gestão de pessoas. Mercado de trabalho. Análise da demanda e da oferta. 

A importância da oferta interna. As novas relações de trabalho. Atração e seleção de talentos. 

Técnicas de seleção. Condições para atrair talentos. Modelos de entrevista de seleção por 

competência. Montagem e desenvolvimento de banco de dados. 

  OBJETIVO  

Identificar as novas relações de trabalhos e os desafios para a área de gestão de pessoas, perceber a 

importância da atração e seleção de pessoas. Perceber os caminhos para atrair e reter talentos na 

organização. Entender a seleção por competências e vivenciar dinâmicas de integração e aplicação 

do conteúdo da disciplina de gestão de pessoas. Reconhecer a função estratégica da área de atração 

e seleção de pessoas e sua contribuição para a vantagem competitiva das organizações. 

 CONTEÚDO  

Tendências de Gestão de Pessoas. Mercado de trabalho como parâmetro de contratações.  Visão 

sistêmica sobre demanda e oferta externa e interna. Relações de trabalho como  referenciais e 

condições estruturais de seleção de pessoas por competências técnicas e comportamentais.  

Estratégias de atração e seleção de talentos por competências. Mapeamento de competências como 

subsídio de entrevistas para seleção. Gestão de talentos através de banco de dados interno.     

  METODOLOGIA  

As aulas serão desenvolvidas de forma expositivas dialogadas, com estudo e discussão de textos, 

leitura interpretativa, pesquisas em textos científicos, orientação prática sobre busca em bancos de 

dados e elaboração sob orientação de um projeto de pesquisa na área de educação. 

 CONCEPÇÃO E FORMA DE AVALIAÇÃO  

A data e conteúdo das avaliações serão combinados com os alunos no decorrer do módulo. A prova 

consistirá de questões relacionadas ao conteúdo teórico discutido durante as aulas. Os alunos que 

faltarem à prova deverão proceder de acordo com a legislação vigente na UEMG. 

Os instrumentos de avaliação serão: 

I. Exercícios avaliativos, valendo 20 pontos; 

II. Um trabalho/Estudo Dirigido / Análise e construção de textos (resenhas e artigo); sobre assunto a 

ser validado entre professor e os alunos valendo 40 pontos; 

III. Uma prova/Seminário abrangendo o conteúdo estudado em sala de aula valendo 40 pontos; 

Para aprovação na disciplina, será exigido o mínimo de 70 pontos. 

  BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

ARAUJO; L. C. G. de e GARCIA; A. A. Gestão de pessoas: Estratégias e Integração Organizacional. 2. 

ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

CARVALHO, A. V. de; NASCIMENTO, L. P. do. Administração de recursos humanos. São Paulo: 

Pioneira, 2004. 

CHIAVENATO; I. Planejamento, recrutamento e seleção. São Paulo: Manole Editora, 2009. 

HANASHIRO, D; TEIXEIRA, M; LAURA M. Z., L. Gestão do fator humano. São Paulo: Saraiva, 2008. 

  BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

CARVALHO, A. V. de; NASCIMENTO, L. P. do. Administração de recursos humanos. São Paulo: 

Pioneira, 2004. 

EGILDO FILHO, F.; Entrevistas. 1. ed. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2008. 

MARRAS, J. P. Administração de recursos humanos: do operacional ao estratégico. 4. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2001. 

http://www.uemg.br/
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  RELAÇÕES DE TRABALHO E LEGISLAÇÃO TRABALHISTA  

Carga Horária: 24 horas 

 EMENTA  

Concepção da Legislação trabalhista em vigor no âmbito do Direito Individual. Princípios do Direito 

do trabalho; Diferenciação da relação de emprego e trabalho, espécie de trabalhador; empregado e 

empregador. Contrato individual do trabalho, modalidades e alterações; Salário e remuneração; 

Extinção do contrato de trabalho; Estabilidade; Terceirização; Greve; Formas de soluções de conflitos 

de trabalho. 

 OBJETIVO  

Propiciar conhecimentos específicos sobre a Legislação Trabalhista em vigor, correspondendo as 

relações entre empregado e empregador. 

                             CONTEÚDO  

Reforma Trabalhista de acordo com a Lei 13.467, de 13 de julho de 2017. Consolidação das Leis 

Trabalhistas e Organização da Justiça Trabalhista: composição e Forma - Empregado: Conceito e 

Requisitos Legais. - Tipos de Trabalhadores: Trabalhador Autônomo. Trabalhador Eventual. - 

Empregador: Conceito. Tipos. - Contrato de Trabalho: característica. - Carteira de Trabalho e 

Previdência Social. - Registro do Empregado. -Jornada de Trabalho. - Remuneração e salários. - Férias. 

- Extinção do Contrato de Trabalho. - Aviso Prévio. -Prescrição do Contrato de Trabalho e dos Direitos 

Trabalhistas. - Terceirização  

 METODOLOGIA  

Serão utilizadas técnicas de pesquisa individual, leitura de texto científico, debates, atividades de 

grupo e seminários. 

 CONCEPÇÃO E FORMA DE AVALIAÇÃO  

A data e conteúdo das avaliações serão combinados com os alunos no decorrer do módulo. A prova 

consistirá de questões relacionadas ao conteúdo teórico discutido durante as aulas. Os alunos que 

faltarem à prova deverão proceder de acordo com a legislação vigente na UEMG. 

Os instrumentos de avaliação serão: 

I. Exercícios avaliativos, valendo 20 pontos; 

II. Um trabalho/Estudo Dirigido / Análise e construção de textos (resenhas e artigo); sobre assunto a 

ser validado entre professor e os alunos valendo 40 pontos; 

III. Uma prova/Seminário abrangendo o conteúdo estudado em sala de aula valendo 40 pontos; 

Para aprovação na disciplina, será exigido o mínimo de 70 pontos. 

  BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

MIESSA, É.; CORREIA, H.; MIZIARA, R.; LENZA, BRENO. (Organizadores). CLT Comparada com a 

reforma trabalhista. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017.  

DELGADO, M. G. Curso de direito do trabalho. 15. ed. São Paulo: LTR, 2015. 

MARTINS, S. P. Direito do trabalho. 32. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 

SAAD, E. G.; SAAD, José Eduardo Duarte; SAAD, Castello Branco. CLT comentada. São Paulo: LTR, 

2016. 

  BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

CORTEZ, J. C. Terceirização trabalhista. 1. ed. São Paulo: LTR, 2015. 

FERNANDES, M. A. O. Constituição da República Federativa do Brasil. 22 ed. São Paulo: Rideel, 

2016. 

REZENDE, R. Direito do trabalho esquematizado. 5. ed.  São Paulo: Método, 2015. 

http://www.uemg.br/
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  CONSULTORIA EM GESTÃO DE PESSOAS  

Carga Horária: 24 horas 

 EMENTA  

Consultoria organizacional. O papel do consultor. Modelos e processos de intervenção 

organizacional. Habilidade de consultoria. Construção da relação consultor-cliente. Perfil de 

competências e consultoria. Modelos de diagnóstico. Instrumentos e ferramentas de consultoria. 

Construção de relatórios. Consultoria interna de gestão de pessoas. O papel do consultor. 

  OBJETIVO  

Entender o cenário atual das organizações e seu processo de mudança; Contextualizar o RH como 

agente de mudança; Definir o modelo de atuação de RH; O RH estratégico; Conhecer o modelo de 

gestão de projeto. 

 CONTEÚDO  

Cenário de mudanças: O contexto das organizações; A revolução silenciosa. O papel de RH: RH como 

agente de mudanças; O contexto e desafios da gestão de pessoas. Consultoria Interna: Definição; 

objetivos e vantagens; Barreiras a implementação. O consultor interno: O papel do consultor; 

Competências necessárias. Modelo de atuação: Gestão por projetos. 

  METODOLOGIA  

Serão utilizadas técnicas de exercícios vivenciais e cases, leitura de texto científico, debates, 

atividades de grupo e seminários. Buscaremos exercitar em sala os conceitos, buscando ampliar a 

capacidade de aplicar o conceito à prática de cada aluno e organização. 

 CONCEPÇÃO E FORMA DE AVALIAÇÃO  

A data e conteúdo das avaliações serão combinados com os alunos no decorrer do módulo. A prova 

consistirá de questões relacionadas ao conteúdo teórico discutido durante as aulas. Os alunos que 

faltarem à prova deverão proceder de acordo com a legislação vigente na UEMG. 

Os instrumentos de avaliação serão: 

I. Exercícios avaliativos, valendo 20 pontos; 

II. Um trabalho/Estudo Dirigido / Análise e construção de textos (resenhas e artigo); sobre assunto a 

ser validado entre professor e os alunos valendo 40 pontos; 

III. Uma prova/Seminário abrangendo o conteúdo estudado em sala de aula valendo 40 pontos; 

Para aprovação na disciplina, será exigido o mínimo de 70 pontos. 

  BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

CROCCO, L. GUTTMANN, E. Consultoria empresarial. São Paulo: Saraiva, 2005. 

OLIVEIRA, D. Manual de consultoria empresarial: conceitos, metodologias, práticas. São Paulo: Atlas, 

2004. 

ORLICKA, E. Consultoria interna de recursos humanos: conceitos, cases, estratégias. São Paulo: 

Makron Books, 1998. 

  BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

COSTA LEITE, L. A. M.; CARVALHO, I. V.; OLIVEIRA, J. L. C. R.; ROHM, R. H. D. Consultoria   em 

gestão de pessoas. Rio de janeiro: FGV, 2005. 

OLIVIERA, D.P.R. Manual de consultoria empresarial: conceitos, metodologia, práticas. São Paulo: 

Atlas, 2007. 

http://www.uemg.br/
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  GESTÃO DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÃO  

Carga Horária: 24 horas 

 EMENTA  

Processo e descrição de cargos. Estruturas de carreiras. Sistemas tradicionais de remuneração. 

Modelos de remuneração: Estratégica, funcional, competências e variável. Principais tipos de 

incentivos e benefícios. Benefícios flexíveis. Participação acionária. Previdência complementar. 

Participação nos lucros e resultados (Lei 10.101) 

  OBJETIVO  

Apresentar e discutir conceitos e práticas sobre os sistemas tradicionais de cargos, salários e 

remuneração estratégica. Apresentar e discutir as tendências em remuneração e recompensas no 

contexto atual das organizações. 

 CONTEÚDO  

O conceito de cargo. O sistema tradicional de cargos e salários na atualidade. Evolução dos sistemas 

de remuneração. Remuneração estratégica. Motivação e salário. Desenvolvimento e carreia. Medidas 

de desempenho com base para a remuneração estratégica. 

  METODOLOGIA  

A metodologia norteadora do processo ensino-aprendizagem será baseada no método 

problematizador, dialogal e ativo. Para a aplicação dessa metodologia serão utilizadas técnicas de 

pesquisa individual, em grupo, debates, atividades de grupo, dramatização, seminários, conferências. 

 CONCEPÇÃO E FORMA DE AVALIAÇÃO  

A data e conteúdo das avaliações serão combinados com os alunos no decorrer do módulo. A prova 

consistirá de questões relacionadas ao conteúdo teórico discutido durante as aulas. Os alunos que 

faltarem à prova deverão proceder de acordo com a legislação vigente na UEMG. 

Os instrumentos de avaliação serão: 

I. Exercícios avaliativos, valendo 20 pontos; 

II. Um trabalho/Estudo Dirigido / Análise e construção de textos (resenhas e artigo); sobre assunto a 

ser validado entre professor e os alunos valendo 40 pontos; 

III. Uma prova/Seminário abrangendo o conteúdo estudado em sala de aula valendo 40 pontos; 

Para aprovação na disciplina, será exigido o mínimo de 70 pontos. 

  BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

BALASSIANO, M.; COSTA, I. de S. A. da. (org.). Gestão de carreiras: dilemas e perspectivas. São Paulo: 

Atlas, 2010. 

DUTRA, J. S.; HIPÓLITO, J. A. M. Remuneração e recompensas. Rio de Janeiro: Elsevier, Campus, 

2012. 

OLIVEIRA, A. de. Manual de descrição de cargos e salários. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2013. 

  BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

CHIAVENATO, I. Gestão de pessoas: o novo papel do recursos humanos nas organizações. São Paulo: 

Manole, 2014. 

DESSLER, G. Administração de recursos humanos. São Paulo: Pearson, 2003. DUTRA, J. S.; 

VELOSO, E. F. R. Desafios da gestão de carreira. São Paulo: Atlas, 2013. 

http://www.uemg.br/
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  GESTÃO DE DESEMPENHO  

Carga Horária: 36 horas 

 EMENTA  

As competências organizacionais em ambientes competitivos. As competências demandadas pela 

organização. Desenho de competências básicas e essenciais. Modelos de gestão do desenvolvimento 

de competências. 

  OBJETIVO  

Apresentar as práticas de gestão de pessoas nas organizações da atualidade que contribuem para o 

desenvolvimento das competências humanas. Apresentar e discutir os recursos utilizados para uma 

gestão de pessoas eficiente em cenários competitivos. 

 CONTEÚDO  

Contextualização da gestão de pessoas na atualidade e as novas relações entre capital e o trabalho. A 

Gestão de competências: Entender o que é competência, como identifica-las e desenvolvê-las para 

atender as demandas da organização. 

  METODOLOGIA  

As aulas serão desenvolvidas de forma expositivas dialogadas, com estudo e discussão de textos, 

leitura interpretativa, pesquisas em textos científicos, orientação prática sobre busca em bancos de 

dados e elaboração sob orientação de um projeto de pesquisa na área de educação. 

 CONCEPÇÃO E FORMA DE AVALIAÇÃO  

A data e conteúdo das avaliações serão combinados com os alunos no decorrer do módulo. A prova 

consistirá de questões relacionadas ao conteúdo teórico discutido durante as aulas. Os alunos que 

faltarem à prova deverão proceder de acordo com a legislação vigente na UEMG. 

Os instrumentos de avaliação serão: 

I. Exercícios avaliativos, valendo 20 pontos; 

II. Um trabalho/Estudo Dirigido / Análise e construção de textos (resenhas e artigo); sobre assunto a 

ser validado entre professor e os alunos valendo 40 pontos; 

III. Uma prova/Seminário abrangendo o conteúdo estudado em sala de aula valendo 40 pontos; 

Para aprovação na disciplina, será exigido o mínimo de 70 pontos. 

  BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

BERGAMINI, C. W. Competência: a chave do desempenho. São Paulo: Atlas, 2012. 

DUTRA, J. S. Competências: conceitos e instrumentos para a gestão de pessoas na empresa moderna. 

São Paulo: Atlas, 2008. 

LEME, R.; VESPA, M. Gestão do Desempenho integrando avaliação e competências com o Balanced 

Scorecard: integração dos instrumentos da gestão do desempenho humano com as estratégias 

empresariais. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2012. 

  BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

BRANDÃO, H. P. Mapeamento de competências: métodos, técnicas e aplicações em gestão de 

pessoas. São Paulo: Atlas, 2012. 

CHIAVENATO, I. Gestão de pessoas: o novo papel do recursos humanos nas organizações. São 

Paulo: Manole, 2014. 

DESSLER, Gary. Administração de recursos humanos. São Paulo: Pearson, 2003. 

http://www.uemg.br/
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  GESTÃO DO CONHECIMENTO E APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL  

Carga Horária: 36 horas 

 EMENTA  

Geração, mapeamento, distribuição, compartilhamento e mensuração do conhecimento: Geração do 

conhecimento organizacional e preservação da memória técnica das organizações; Metodologias de 

mensuração de ativos intangíveis; Modelo de gestão de competências; Competências organizacionais 

e individuais; Mapeamento e descrição de competências e a gestão de pessoas por competências. 

  OBJETIVO  

Analisar a gestão de pessoas por competências. Apresentar e debater o processo de geração, 

distribuição, compartilhamento e mensuração do conhecimento. Gerenciamento do conhecimento 

organizacional; Modelos de gestão de competências organizacionais e individuais. Mapeamento e 

descrição de competências. 

 CONTEÚDO  

Conhecimento como fator de produção: Novos paradigmas; Criação do conhecimento; Criação do 

conhecimento organizacional. Mapeamento estratégico das organizações: Conhecimento e 

competitividade; Clima e cultura organizacional; Implantação da gestão do conhecimento. Balanced 

scorecard: Soluções para a gestão do conhecimento; Foco na tecnologia; Foco fora da TI; Foco nas 

pessoas. Implantação da Gestão do Conhecimento: Etapas do processo; Indicadores de desempenho 

Competências do gestor de conhecimento. 

  METODOLOGIA  

As aulas serão desenvolvidas de forma expositivas dialogadas, com estudo e discussão de textos, 

leitura interpretativa, pesquisas em textos científicos, orientação prática sobre busca em bancos de 

dados e elaboração sob orientação de um projeto de pesquisa na área de educação. 

 CONCEPÇÃO E FORMA DE AVALIAÇÃO  

A data e conteúdo das avaliações serão combinados com os alunos no decorrer do módulo. A prova 

consistirá de questões relacionadas ao conteúdo teórico discutido durante as aulas. Os alunos que 

faltarem à prova deverão proceder de acordo com a legislação vigente na UEMG. 

Os instrumentos de avaliação serão: 

I. Exercícios avaliativos, valendo 20 pontos; 

II. Um trabalho/Estudo Dirigido / Análise e construção de textos (resenhas e artigo); sobre assunto a 

ser validado entre professor e os alunos valendo 40 pontos; 

III. Uma prova/Seminário abrangendo o conteúdo estudado em sala de aula valendo 40 pontos; 

Para aprovação na disciplina, será exigido o mínimo de 70 pontos. 

  BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

CARBONE, P. P. [et al.]. Gestão por competências e gestão do conhecimento. 3. ed. 6. reimpr. Rio de 

Janeiro, Rio de Janeiro:  FGV, 2012. 

FERNANDES, B. H. R. Gestão estratégica de pessoas com foco em competências. 1. ed. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2013. 

FLEURY, M. T. L. Gestão estratégica do conhecimento: integrando aprendizagem, conhecimento e 

competências. São Paulo: Atlas, 2012. 

  BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

ALVARENGA NETO, R. C. D. de. Gestão do conhecimento em organizações: proposta de mapeamento 

conceitual integrativo. São Paulo, SP: Saraiva, 2011. 

CARVALHO, F. C. A. [et al]. Gestão do conhecimento. São Paulo: Pearson, 2012. 

SENGE, P. A quinta disciplina: arte, teoria e prática da organização de aprendizagem: São Paulo, Best 

Seller, 1990. 

http://www.uemg.br/
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               GESTÃO DE TREINAMENTO POR RESULTADOS E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS  

Carga Horária: 36 horas 

 EMENTA  

Desenvolvimento teórico e prático dos programas de treinamento. O papel e a atuação do 

profissional de treinamento. Identificação das necessidades de treinamento e desenvolvimento. 

Desenho de programas de treinamento. Planejamento e condução das atividades de treinamento. 

Avaliação dos programas de treinamento e desenvolvimento. Programa de trainees. 

Desenvolvimento de executivos. Banco de talentos. Decisões de carreira e empregabilidade. 

  OBJETIVO  

Discutir os processos e métodos de T&D visando o desenvolvimento de competências e habilidades 

para desenho de programas de T&D condução, desenvolvimento e avaliação destes programas. 

Compreender a importância das pessoas e das organizações, por meio de processos de treinamento 

e desenvolvimento de RH como estratégia e vantagem competitiva. 

 CONTEÚDO  

Subsistema de Administração de Recursos Humanos (ARH). Subsistema de Desenvolvimento de 

Recursos Humanos. Treinamento e desenvolvimento de pessoas. Educação Corporativa. 

Desenvolvimento Organizacional (DO). 

  METODOLOGIA  

As aulas serão desenvolvidas de forma expositivas dialogadas, com desenvolvimento de atividades 

individuais e em grupo. Serão utilizadas estratégias de ensino como leitura e discussão de textos em 

sala de aula, estimulo à participação por meio de apresentação e discussão, atividades interativas, 

leitura interpretativa e seminários. 

 CONCEPÇÃO E FORMA DE AVALIAÇÃO  

A data e conteúdo das avaliações serão combinados com os alunos no decorrer do módulo. A prova 

consistirá de questões relacionadas ao conteúdo teórico discutido durante as aulas. Os alunos que 

faltarem à prova deverão proceder de acordo com a legislação vigente na UEMG. 

Os instrumentos de avaliação serão: 

I. Exercícios avaliativos, valendo 20 pontos; 

II. Um trabalho/Estudo Dirigido / Análise e construção de textos (resenhas e artigo); sobre assunto a 

ser validado entre professor e os alunos valendo 40 pontos; 

III. Uma prova/Seminário abrangendo o conteúdo estudado em sala de aula valendo 40 pontos; 

Para aprovação na disciplina, será exigido o mínimo de 70 pontos. 

  BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

BOOG, G. e BOOG, M. Manual de treinamento e desenvolvimento: processos e operações. São 

Paulo: Pearson, 2010. 

CHIAVENATO, I. Treinamento e desenvolvimento de recursos humanos. São Paulo: Manole, 2016. 

LACOMBE, F. Recursos Humanos: princípios e tendências. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 

MILIONI. B. Gestão de Treinamento por Resultados. São Paulo: ABTD, 2004 

  BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

ARAÚJO, L. C. G. de. Gestão de pessoas: estratégias e integração organizacional. 2. ed. São Paulo: 

Atlas, 2009. 

FIDELIS, G. J. Treinamento e desenvolvimento de pessoas e carreiras. Rio de Janeiro. Qualitymark, 

2010. 

KANAANE, R.; ORTIGOSO, S. A. F. Manual de treinamento e desenvolvimento do potencial humano. 

2. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

MARRAS, J. P.; Administração da Remuneração. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2002. 

http://www.uemg.br/
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  GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS  

Carga Horária: 24 horas 

 EMENTA  

Fundamentos da gestão estratégica de pessoas. Dimensões do ambiente de gestão de pessoas: 

negócios, trabalho, cultura e clima organizacional. Modelo estratégico. Avaliação da gestão 

estratégica de pessoas: indicadores operacionais, financeiros, empresariais e BSC. 

  OBJETIVO  

Discutir os processos e métodos de T&D visando o desenvolvimento de competências e habilidades 

para desenho de programas de T&D condução, desenvolvimento e avaliação destes programas. 

Compreender a importância das pessoas e das organizações se desenvolverem através da 

aprendizagem contínua e da mudança de comportamento, por meio de processos de treinamento e 

desenvolvimento de RH como estratégia e vantagem competitiva. 

 CONTEÚDO  

Introdução ao Planejamento estratégico, funções e desenvolvimento, cenários econômicos e os 

Recursos humanos, analise SWOT, análise das 5 forças de Porter, Gestão de RH como vantagem 

competitiva, Gestão Estratégica de Pessoas. 

  METODOLOGIA  

As aulas serão desenvolvidas de forma expositivas dialogadas, com desenvolvimento de atividades 

individuais e em grupo. Serão utilizadas estratégias de ensino como leitura e discussão de textos em 

sala de aula, estimulo à participação por meio de apresentação e discussão, atividades interativas, 

leitura interpretativa e seminários. 

 CONCEPÇÃO E FORMA DE AVALIAÇÃO  

A data e conteúdo das avaliações serão combinados com os alunos no decorrer do módulo. A prova 

consistirá de questões relacionadas ao conteúdo teórico discutido durante as aulas. Os alunos que 

faltarem à prova deverão proceder de acordo com a legislação vigente na UEMG. 

Os instrumentos de avaliação serão: 

I. Exercícios avaliativos, valendo 20 pontos; 

II. Um trabalho/Estudo Dirigido / Análise e construção de textos (resenhas e artigo); sobre assunto a 

ser validado entre professor e os alunos valendo 40 pontos; 

III. Uma prova/Seminário abrangendo o conteúdo estudado em sala de aula valendo 40 pontos; 

Para aprovação na disciplina, será exigido o mínimo de 70 pontos. 

  BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

BOHLANDER, G.; SNELL, S.; SHERMAN, A. Administração de recursos humanos. São Paulo: Thomson 

Learning, 2003. 

CHIAVENATO, I. Gestão de pessoas: o novo papel do recursos humanos nas organizações. São Paulo: 

Manole, 2014. 

MARRAS, J. P. Gestão de pessoas em empresas Inovadoras. São Paulo: Futura, 2005. 

  BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

COSTA, E. A. da. Gestão estratégica. 6. tir., rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2006. 

Dutra, J. Competências: conceitos e instrumentos para a gestão de pessoas na empresa moderna. 

São Paulo: Atlas, 2010. 

HANASHIRO, D. M. M.; TEIXEIRA, M. L. M.; ZACCARELLI, L. M.; GODOY, A. da S. Gestão do fator 

humano: uma visão baseada em stakeholders. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2008. 

MARRAS, J. P. Administração de RH: do operacional ao Estratégico. 10 ed. São Paulo: Futura, 2004. 
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  ELABORAÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS  

Carga Horária: 24 horas 

 EMENTA  

Gerenciamento de projetos: definição e conceitos básicos. Projetos X ações de Melhoria. Principais 

alvos em projetos. Fases, integração e desdobramento. Principais envolvidos/interessados. Áreas de 

concentração de conhecimentos relevantes. Seleção de projetos: métodos e técnicas.  

  OBJETIVO  

Transmitir conceitos e práticas associadas ao gerenciamento de projetos. Explicitar e dar a visão geral 

dos conhecimentos necessários no âmbito das nove vertentes estabelecidas pelo Project 

Management Institute (PMI). Compreender e vivenciar o desenvolvimento de um projeto aplicado à 

área de Gestão de Pessoas. 

 CONTEÚDO  

Conceituação: Conceitos básicos de Gestão de Projetos - A importância da Gestão de Projetos - Os 

projetos e a Organização: Estruturas organizacionais; Projetos e processos; Ciclo de vida dos projetos 

– Gestão de Escopo – Gestão de Tempo – Gestão de Custo – Gestão de Qualidade – Gestão de 

Recursos Humanos – Gestão de Comunicação – Gestão de Risco – Gestão de Aquisições; 

Stakeholders - A elaboração de um Projeto: Plano de Projeto; Controle integrado de mudanças; 

Integração, Execução, Controle e Encerramento. 

  METODOLOGIA  

As aulas serão desenvolvidas de forma expositivas dialogadas, com desenvolvimento de atividades 

individuais e em grupo. Serão utilizadas estratégias de ensino como leitura e discussão de textos em 

sala de aula, estimulo à participação por meio de apresentação e discussão, atividades interativas, 

leitura interpretativa e seminários. 

 CONCEPÇÃO E FORMA DE AVALIAÇÃO  

A data e conteúdo das avaliações serão combinados com os alunos no decorrer do módulo. A prova 

consistirá de questões relacionadas ao conteúdo teórico discutido durante as aulas. Os alunos que 

faltarem à prova deverão proceder de acordo com a legislação vigente na UEMG. 

Os instrumentos de avaliação serão: 

I. Exercícios avaliativos, valendo 20 pontos; 

II. Um trabalho/Estudo Dirigido / Análise e construção de textos (resenhas e artigo); sobre assunto a 

ser validado entre professor e os alunos valendo 40 pontos; 

III. Uma prova/Seminário abrangendo o conteúdo estudado em sala de aula valendo 40 pontos; 

Para aprovação na disciplina, será exigido o mínimo de 70 pontos. 

  BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

HIRSCHFELD, H. Engenharia econômica e análise de custos: aplicações práticas para economistas, 

engenheiros, analistas de investimentos e administradores. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2000. 

MAXIMIANO, A. C. A. Administração de projetos: como transformar ideias em resultados. 5. ed. São 

Paulo: Atlas, 2014. 

WOILER, S.; MATHIAS, W. F. Projetos: planejamento, elaboração, análise. 2. ed. São Paulo: Atlas, 

2008. 

  BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

PMI - Project Management Institute. Um guia do conhecimento em gerenciamento de projetos 

(Guia PM BOK). 4. ed. Tradução oficial ao português. Project Management Institute, 2008. 

PRADO, D. Gerenciamento de projetos nas organizações. Belo Horizonte: EDG, 2003. 

VALERIANO, D.L. Gerência em projetos: pesquisa, desenvolvimento e engenharia. São Paulo: Makron 

Books, 1998. 

http://www.uemg.br/
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 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - TCC  

Carga Horária: 60 horas 

 EMENTA  

Elaboração, orientação e entrega do Trabalho de Conclusão do Curso - TCC (artigo científico), 

obedecendo às normas e regulamentos metodológicos, conforme ABNT.  

  OBJETIVO  

Proporcionar as competências e habilidades na elaboração, sistematização e execução de um 

trabalho científico, na modalidade de artigo, dentro das normas da ABNT. Compreender a 

formatação do trabalho científico e conhecer minuciosamente os componentes do artigo científico: 

Elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. 

 CONTEÚDO  

Modalidades de pesquisa. Aprofundamento de estudos de revisão da literatura sobre o tema de 

pesquisa. Metodologia de pesquisa. Estrutura do artigo científico. Elaboração de instrumentos de 

pesquisa. Pré-testes de instrumentos de pesquisa. Execução da pesquisa. Softwares para pesquisa. 

Levantamento de dados. Descrição e análise de dados. Elaboração dos resultados da pesquisa. 

Normas da ABNT para estruturação do artigo científico. Preparação para apresentação do artigo 

científico. 

 METODOLOGIA  

Os encontros serão centrados no debate da produção científica dos discentes que cursam a 

disciplina. Os discentes deverão ler, com antecedência, os textos indicados pelo orientador. Deverá 

acontecer apresentação dos trabalhos em três momentos. No primeiro (TCC1), deverá conter o 

Projeto com as ideias centrais do trabalho. Um segundo momento (TCC2), os trabalhos científicos 

deverão conter todos os elementos que compõem o artigo: elementos pré-textuais, textuais e pós-

textuais. E um terceiro momento (TCC3) o Trabalho de Conclusão de Curso será submetido a um 

seminário de exposição científica composta por professores designado pelo Colegiado de Curso. 

 CONCEPÇÃO E FORMA DE AVALIAÇÃO  

Os instrumentos de avaliação serão: 

I. Entrega do TCC1, valendo 20 pontos; 

II. Entrega do TCC2, valendo 20 pontos; 

III. Nota do seminário científico, valendo 20 pontos; 

IV. Depósito do TCC dentro das especificações da disciplina e prazos estabelecido no item 4.6, 

valendo 40 pontos 

Para aprovação na disciplina, será exigido o mínimo de 70 pontos. 

  BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

GIL, Antonio. Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo : Atlas, 2010. 

KÖCHE, José Carlos. Fundamentos de metodologia científica: teoria da ciência e iniciação à pesquisa. 

34. ed. Petrópolis: Vozes, 2015. 

LAKATOS, E.M.; MARCONI, M.A. Técnicas de pesquisa: planejamento e execução de pesquisas, 

amostragens e técnicas de pesquisa, elaboração, análise e interpretação de dados. 7ed. 6.reimpr. São 

Paulo:  Atlas, 2012. 

  BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

MINAYO, Maria Cecília de Souza (org.) Pesquisa social : teoria, método e criatividade.  Petrópolis, RJ : 

Vozes, 2016 

SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 24. ed. rev e ampl. São Paulo: Cortez, 2016. 

VERGARA, Sylvia Constant. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. 11.ed. São Paulo: Atlas, 

2009 
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5. COMPOSIÇÃO DO CORPO DOCENTE 
 

Professor Titulação Disciplinas Vínculo com 

UEMG Unidade 

Passos 

Carmen Aparecida 
Cardoso Maia Camargo 

M= Ciências e Praticas 

Educativas – UNIFRAN 

E= Psicopedagogia – 

UNIFRAN 

G= Psicologia – FFCLG 

G= Pedagogia - FESP 

 Comportamento e Análise 
Organizacional 

Designada 

César Vilela Aquino M= Adm. Org. e 

Estratégias – Novos 

Horizontes – BH 

E= Planos de Saúde – 

Anhanguera 

G= Administração de 

Empresas – FACEAC 

 Gestão do conhecimento e 
aprendizagem organizacional 

Designado 

Edson Martins M= Desenvolvimento 

Regional e Meio Ambiente 

– FESP|UEMG 

E= Gestão de Pessoas com 

ênfase em estratégias - 

FGV 

G= Administração de 

Empresas – FESP|UEMG 

 Gestão de Treinamento por 
resultados e Desenvolvimento 
de Pessoas 

 
 Consultoria em Gestão de 

Pessoas: Projetos e 
Planejamento 

Designado 

Itamar Teodoro de Faria M= Mestre em História 

pela UNESP 

G= História - UNESP 

 Ética nas Organizações Designado 

Kellen Cristina de 
Oliveira Silva Lemos 

E= Ergonomia – FCCMG 

E= Medicina do Trabalho – 

AMB/ANAMT 

E= Higiene Ocupacional – 

FCCMG 

E= Administração dos 

Serviços de Saúde – 

UNAERP 

G= Medicina – FACIMPA 

 Qualidade de Vida no Trabalho Designada 
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Maria Ambrosina 
Cardoso Maia 

D= Enfermagem – USP 
M= Enfermagem em 
Saúde Pública – USP 
E= Gestão Microrregional 
de Saúde - SENAC 
E= Adm. Hospitalar – 
CEDAS 
E= Saúde Pública - UFMG 
E= Didática  e 
Planejamento Ens. 
Superior - FAFIPA/FESP 
G=  Enfermagem- 
FESP/UEMG 

 Metodologia da Pesquisa 
Científica 

Designada 

Marise Scapulatempo 
Bertolaccini 

M= Direito das Relações 
Econômico-Empresariais 
– UNIFRAN 
E= Ciências Jurídicas – 
UNIFRAN 
E= Direito do Trabalho, 
Processo do Trabalho, 
Previdenciário – FDSM 
G= Direito - FDSM 

 Relações de Trabalho e 
Legislação Trabalhista 

Designada 

Olney Bruno da Silveira 
Junior 

M= Administração das 
Organizações – USP – 
Ribeirão Preto 
E= Administração de 
Recursos Humanos – 
Univ. de Franca 
G= Administração de 
Empresas – Univ. de 
Franca 

 Gestão de Desempenho 
 Gestão de cargos, Carreira e 

Remuneração 

Designado 

Renata Farche Alves M= Ciências Sociais e 
Humanas – USP/FMRP 
E= Gestão de Pessoas com 
ênfase em Estratégia – 
FGV 
G= Psicologia - UNIFRAN 

 Atração e Seleção de Pessoas Designada 

Ricardo Ferreira 
Godinho 

M= Mestre em Produção 
Animal pela Universidade 
Camilo Castelo Branco 

E= Especialização em 
Desenvolvimento em 
Consultoria 
Organizacional – SEBRAE 

E= Especialização em 
Administração Rural – 
UFLA 

G = Zootecnia - UNESP 

 Empreendedorismo e 
Inovação 

Designado 
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Vânia Silva de Oliveira M= Desenvolvimento 

Regional e Meio Ambiente 

– UEMG – Unidade Passos 

E= Comércio Eletrônico – 

PUC MG – Belo Horizonte 

G= Ciência da 

Computação – UNESP - 

Bauru 

 Elaboração e Gerenciamento 
de Projetos 

Designada 

Wêsley Edmir de 
Andrade 

M= Administração de 
Empresas – Uex. Espanha 
M= Gestão Empresarial – 
FGV 
E= Administração da 
Qualidade  e 
Produtividade – FACEAC 
G= Administração de 
Empresas – FACEAC 
G= Processamento de 
Dados - UNIFRAN 

 Gestão Estratégica de Pessoas Designado 

 

 

5.1  Coordenação  do Curso 

 
Nome: Edson Martins 

Coordenador do Núcleo de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas e docente da Universidade do 

Estado de Minas Gerais - Unidade Passos 

Graduação: Administração de Empresas - FESP/UEMG 

Especialização: MBA Gestão de Pessoas com ênfase em Estratégias - FGV 

Mestrado: Mestre em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente - FESP/UEMG 

E-mail: edson.martins@uemg.br 

Fone: (35) 3529-6180 (35) 99992-7521 
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6. ESTRUTURA FÍSICA 

 
Para realização do curso de Especialização em Gestão de Pessoas serão utilizadas salas 

de aulas do prédio locado para o setor de pós-graduação da UEMG – Unidade de Passos. 

Neste prédio denominado de Bloco 13 funciona a coordenação de pós-graduação, a 

secretaria de pós-graduação, os cursos lato sensu e o stricto sensu. As salas de aula deste 

prédio são dotadas de quadros brancos, tela para projeções, projetor multimídia, computador 

conectado à rede mundial de computadores, ar condicionado. Possui laboratório de 

informática e salas de reunião, é um espaço físico adequado e específico para as aulas de pós- 

graduação. 

Os alunos do curso de Especialização em Gestão de Pessoas usufruirão, ainda, de 

instalações, de equipamentos e de bibliografias por meio da biblioteca que dispõe dos 

seguintes serviços: empréstimo domiciliar informatizado; acesso à internet; rede wireless; 

comutação bibliográfica (IBICT, Bireme); serviço de referência; acesso livre ao acervo; código 

de catalogação anglo-americano AACR2, entre outros. 

A Intranet é mais uma ferramenta para a pesquisa que permite principalmente que o 

usuário tenha a biblioteca 24 horas à disposição para pesquisa, onde podem ser realizadas 

pesquisas de qualquer ponto onde haja possibilidade de conexão à Internet. 

 

7. OUTROS CURSOS LATO SENSU EXISTENTES NA INSTITUIÇÃO 

 
Atualmente está em funcionamento na Unidade Passos da UEMG os cursos de 

Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho, Especialização em Metodologia e 

Didática o Ensino Superior, Especialização em Língua Portuguesa e Especialização em Gestão 

Ambiental. Nos anos anteriores foram formadas turmas de vários cursos nas diferentes áreas 

do conhecimento. 
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8. PLANILHA DE CUSTO DO CURSO 

 

Natureza: N°:

Nome:

Total de

horas/aula:

Dias/aula: N° de alunos: 20

Taxa de inscrição:% 0,00

Taxa de matrícula 290,00

Nº/Vr.mensalidade:18 290,00

110.200,00

20 x 0,00 = 0,00

20 x 290,00 = 5.800,00

20 x 18 = 360 x 290,00 = 104.400,00

-27.550,00

1 x 18 = -18 x 290,00 = -5.220,00

15,0% 2,85 18,0 51 x -290,00 = -14.790,00

7,5% 1,42 18,0 26 x 290,00 = -7.540,00

43 / =  Subtotal (1 - 2) = 82.650,00

x = -2.066,25

4 - RECEITA PARA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS = 80.583,75

5 - DESPESAS OPERACIONAIS (6+7+8+9) = -79.584,05

6 - DESPESA COM PESSOAL = -58.828,80

36 x 75,00 = -2.700,00

336 x 70,00 = -23.520,00

24 x 60,00 = -1.440,00

0 x 0,00 = 0,00

0,0 x 0,00 = 0,00

60 x 35,00 = -2.100,00

1 - Total da remuneração dos docentes e conferencistas = -29.760,00

456 horas 18 x 900,00 = -16.200,00

horas 0 x 0,00 = 0,00

2 - Total de coordenadores e estagiários = -16.200,00

28,0% x -45.960,00 = -12.868,80

7 - DESPESA COM SERVIÇOS = -18.389,00

10,0% x 82.650,00 = -8.265,00

Horas: x = 0,00

300 x 1,00 = -300,00

400 x 20,81 = -8.324,00

Dias/aula: 1 x 30 = 30 x 10,00 = -300,00

0,00 = 0,00

200,00 = -200,00

500,00 = -500,00

1 x 500,00 = -500,00

20 x 0,00 = 0,00

8 - DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO = -300,00

300,00 = -300,00

0,00 = 0,00

9 - OUTROS ENCARGOS = -2.066,25

5,00% x 8.265,00 = -413,25

= 0,00

2,00% x 82.650,00 = -1.653,00

0,00 = 0,00

10 - RESULTADO PREVISTO  ( 4 + 5 ) = 999,70

11 - INVESTIMENTOS PREVISTOS =

=

=

= 0,00

= 999,70

Imposto sobre Serviços - ISS

12 - Fundo de Apoio à UEMG (10-11)

Outros

Provisão para contingências c/Impostos e Encargos Sociais

Outros   

PessoasLanches:

Serviços gerais de administração a cargo da FRA

Boletos bancários

Aluguel de espaço físico (sala, equipamentos e outros)

Artigos de expediente

Monografias h/a

Coordenação do projeto

Estagiários

Divulgação e publicidade

Encargos Sociais

Registro de certificados/diploma

Hospedagem e Alimentação

Conferencistas

Docentes

Doutores:

Mestres:

Especialistas:

Graduados:

2 - Deduções e abatimentos da receita

Horas/aula:

Horas/aula:

Horas/aula:

Horas/aula:

Orientação de monografias

( - ) Bolsas de estudo concedidas

( - ) Desistências

% de perdas e inadimplências:

1 - Receita conforme a oferta de vagas

RECEITA E ABATIMENTOS DA RECEITA

ORÇAMENTO 

Inscrição:

Matrícula:

Mensalidades:

SALDO FINANCEIRO DO CONTRATO

82.650,002,5%

Mensalidades perdidas:

Mensalidades a recuperar:

342 12,5%

( - ) Recursos para o Fundo de Apoio à Universidade

( - ) Inadimplências

Pós-Graduação Lato Sensu

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Concepção do Programa e Parcerias:

Ciências Sociais Aplicadas Curso PresencialÁrea do Conhecimento: Subárea:

Especialização em Gestão de Pessoas

Convênio com a Fundação Renato Azeredo e parceria com UEMG - Unidade de Passos 

Duração:
Período:Carga Horária

436 18 meses
novembro/2017 a abril/2019

Passagens/Transporte

Cópias xerox e outros serviços (emissão de certificados)

dias

Sexta-feira: das 18h30 às 22h30 e Sábado: das 07h30 às 11h30 e das 13h00 às 17h00 

PLANILHA DE CUSTOS DOS PROJETO EM PARCERIA

UEMG X FRA

Dependências da UEMG - Unidade de Passos (Anexo 13)

Dias e Horário das aulas:

Local e Infra-Estrutura:

Recursos Humanos

Total:

Forma de oferta:
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APÊNDICE  

TERMOS DE COMPROMISSO 
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