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FERNANDA RODA DE SOUZA ARAÚJO CASSUNDÉ DOUTORA 
EMENTA 
Os desafios da gestão de pessoas num ambiente em transformação. A evolução da gestão de recursos humanos e os 
diferentes papéis do RH: teoria e prática. As principais funções de recursos humanos: recrutamento e seleção, 
treinamento e desenvolvimento, avaliação de desempenho e remuneração. Medindo a performance do RH: gestão de 
pessoas e desempenho organizacional.  
OBJETIVOS 
Esta disciplina tem por objetivo discutir os desafios da gestão estratégica de pessoas, bem como os diferentes papéis  
que a área pode e/ou deve desempenhar no âmbito de uma organização. Além disso, serão analisadas criticamente as  
diferentes funções de recursos humanos – recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, avaliação de 
desempenho e remuneração – e os mecanismos de avaliação de sua contribuição para o desempenho organizacional.	
METODOLOGIA (Recursos, materiais e procedimentos) 
METODOLOGIA: 
- Aulas expositivas, seminários, análise de artigos acadêmicos e casos de ensino. O pleno aproveitamento do curso 
dependerá do envolvimento do aluno na preparação prévia e nas discussões em sala de aula.  
 
RECURSOS MATERIAIS UTILIZADOS: 
- Quadro e pincel; notebook e projetor multimídia; livros textos; notas de aulas; artigos; estudos de casos; filmes. 
FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 
Seminário (50%) e working paper (50%). 
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