
Identificação da Componente 

Componente Curricular: Gestão de Pessoas II Código: SL4128 

 

Ementa 

Processos de Manter Pessoas: higiene, segurança e qualidade de vida no trabalho; estresse no trabalho. Gestão do 

Desempenho: métodos de avaliação de desempenho, plano de desenvolvimento individual (PDI) e feedback. A 

Dinâmica do Mercado de Trabalho: demanda e oferta de pessoas; monitoramento do mercado de trabalho; 

preparação para o mercado de trabalho. Gestão de Carreiras: planos, métodos e as questões geracionais. Gestão 

Estratégica de Pessoas. 

 

Objetivos 

Objetivo Geral: Promover o entendimento sistêmico da área de Gestão de Pessoas, destacando as novas abordagens 

e tendências da área, bem como a importância da sua aplicabilidade nos ambientes organizacionais contemporâneos 

e sua interrelação com as diversas áreas administrativas. 

Objetivos Específicos: 

- Evidenciar a importância de subsidiar o desenvolvimento das pessoas no ambiente organizacional; 

- Refletir acerca da necessidade de adaptação das estratégias e técnicas utilizadas para o gerenciamento humano nas 

organizações na sociedade atual e futura, diante das mudanças sociais e, sobretudo, do mundo do trabalho; 

- Discutir sobre os desafios e perspectivas da Gestão de Pessoas na contemporaneidade e acerca do seu papel como 

diferencial estratégico e competitivo para as organizações. 
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