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2. EMENTA: 

 Evolução da gestão de pessoas. Conceitos da gestão de pessoas. Processos de gestão de 

pessoas. Planejamento estratégico de pessoas. Gestão de equipes, gestão por 

competências e gestão do conhecimento. Gestão de pessoas no setor público: teoria e 

prática. Admissão e dispensa de servidores públicos. Cargos e salários. Programas de 

incentivos e benefícios. Prêmios e recompensas. Desenvolvimento de pessoas. Políticas 

de desenvolvimento de servidores. Carreiras:  estruturação de cargos e funções no setor 

público. Avaliação de desempenho individual. Sistemas de informações gerenciais na 

gestão de pessoas. Higiene e segurança no trabalho. Qualidade de vida no trabalho. 

Gestão de pessoas no contexto da organização moderna. Tendências da área de gestão 

de pessoas no serviço público. 

 

3. OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA: 

 

 Ao final do curso o aluno deverá ser capaz de identificar os reais problemas da área de 

Gestão de Pessoas no Setor Público e propor políticas e estratégias para criar condições 

de desenvolvimento de Pessoas na organização para colaborar no atingimento dos 

objetivos da instituição de um modo geral e para cada indivíduo em particular. 

 

 

4. OBJETIVO(S) ESPECÍFICO(S) DA DISCIPLINA: 

UNIDADE 1: 

 Situar a Gestão de Pessoas no contexto da teoria administrativa atual através da sua 

perspectiva histórica e de seus principais conceitos e práticas; 

 Entender o papel do planejamento estratégico de pessoas nas organizações; e 



 Estabelecer relações entre os conceitos e a prática de Gestão de Pessoas no setor 

público. 

 
UNIDADE 2:  

 Compreender os processos operacionais do sistema de Gestão de Pessoas no setor 

público; 

 Compreender os processos de desenho de cargos, de carreiras e de admissão e 

dispensa de servidores; e 

 Identificar o papel estratégico dos processos de desenhos de cargos, de carreiras e de 

admissão e dispensa de servidores. 

 
UNIDADE 3: 

 Compreender os conceitos de remuneração, de treinamento, de desenvolvimento e o 

papel estratégico de cada um deles na Gestão de Pessoas; 

 Conhecer as principais técnicas de remuneração e incentivos, observando seu 

contexto; e 

 Identificar o papel das técnicas de treinamento e desenvolvimento na gestão 

estratégica de pessoas. 

 
UNIDADE 4: 

 Entender a conceituação, as potencialidades e os diversos métodos de avaliação de 

desempenho humano; 

 Analisar as novas perspectivas desse processo da Gestão de Pessoas;  

 Compreender a necessidade de um sistema de informação na Gestão de Pessoas e de 

descrever esses sistemas; 

 Conhecer os principais conceitos e sistemas de higiene e segurança no trabalho; e 

 Compreender o significado de qualidade de vida no trabalho, as suas bases teóricas e 

as características necessárias para implantação de programas que permitam a melhoria 

do clima organizacional. 

 

UNIDADE 5: 

 Entender a diferença entre grupos e equipes e sua gestão;  

 Compreender a Gestão por Competências;  

 Adquirir noções sobre Gestão do Conhecimento; e 

 Conhecer as tendências para a área de Gestão de Pessoas no setor público. 

 

 

 

5. METODOLOGIA DO TRABALHO: 

Livro texto 
Vídeo-aula 
Atividades 
Fórum 
Videoconferências 
Chat com professor 
Tutoria à distância 
Tutoria presencial 

 

6. SISTEMA DE AVALIAÇÃO: 

 



Uma prova final, valendo 60% da nota; 

Atividade 1, representando 15% da nota; 

Atividade 2, representando 15% da nota; 

Fórum, com valor de 10% da nota; 

 
Será aprovado o aluno com média maior ou igual a 6,0. O aluno com média inferior a 3,0 terá 
direito à dependência. O aluno que tiver média maior ou igual a 3,0 e menor ou igual a 5,5 terá 
direito a uma prova de recuperação. A nota final do aluno que fizer recuperação será a média 
aritmética simples da média das avaliações parciais e a nota da prova de recuperação. Se a nota 
final for maior ou igual a 6,0 o aluno será aprovado, caso contrário terá direito a dependência 
de acordo com as normas do curso. 
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