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  Ficha 2  

Período Especial 
 

 

UNIDADE CURRICULAR: Psicologia e Trabalho II Código: HP663 

Natureza:  
( x ) Obrigatória  
(  ) Optativa 

(x ) Semestral      (  ) Anual        (  ) Modular  

Pré-requisito:  Co-requisito:  
Modalidade: (  ) Presencial     (  ) Totalmente EaD    (  ).............. % 

EaD* 

CH Total: 60 

CH semanal: 4 
Padrão (PD):30 Laboratório (LB):0 

Campo 

(CP):30 
Estágio (ES):0 Orientada (OR): 0 

Prática Específica 

(PE): 0 
 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
Orientação para diagnóstico, planejamento, intervenção e avaliação na gestão de pessoas sob a perspectiva sistêmica. 
O sistema e os subsistemas de recursos humanos: fundamentos, objetivos, processos, instrumentos. 
 

 
Justificativa da Proposta 

 
A presente disciplina teórica será ofertada durante período especial devido à pandemia do COVID-19 e considerando a 

Res. 59/20 do CEPE. Atividades semanais assíncronas e síncronas serão propostas a seguir. 
 
 

PROGRAMA (itens de cada unidade didática) * 
 
- Introdução à modalidade Ensino Remoto Emergencial; 
- Localização dos campos de atuação da Psicologia Organizacional e do Trabalho – POT e da Industrial and 
Organizational Psychology – IOP; 
 
Gestão de Pessoas: histórico, planejamento, processos e ferramentas. 
Discussão e análise de processos e ferramentas de Gestão de Pessoas tais como: recrutamento, seleção, treinamento, 
desenvolvimento, educação, avaliação de desempenho, recompensas, gestão por competências, gestão da qualidade de 
vida no trabalho, gestão da saúde e segurança no trabalho, banco de dados de gestão de pessoas.  
 
Diagnósticos em organizações: 
Discussão e análise de métodos de diagnóstico e intervenção organizacional: Clima Organizacional; Cultura 
Organizacional; modelos de diagnósticos organizacionais de demandas específicas; diagnóstico emancipador; análise 
organizacional. 
 
Em anexo um CRONOGRAMA DETALHADO DE EXECUÇÃO. 
  

OBJETIVO GERAL 
 

O aluno deverá ser capaz de reconhecer os diferentes subsistemas de gestão de pessoas, seus principais processos e 
ferramentas e analisar sua pertinência em situações concretas.  

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
Ao final da disciplina o aluno deverá ser capaz de:  

 Reconhecer e interagir de forma básica na modalidade de Ensino Remoto Especial via plataforma do 
Microsoft Teams; 

 Reconhecer os campos de atuação da Psicologia Organizacional e do Trabalho – POT em suas interfaces com 
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a Gestão de Pessoas; 
 Reconhecer a gestão de pessoas como um conjunto sistêmico de subsistemas, processos e atividades.  
 Reconhecer e analisar as etapas do planejamento de recursos humanos, desenho de cargos, estrutura de 

cargos, salários e carreira. 
 Reconhecer e analisar a pertinência de métodos e ferramentas de recrutamento, seleção, treinamento, 

desenvolvimento, educação, avaliação de desempenho, recompensas, gestão por competências, gestão da 
qualidade de vida no trabalho, gestão da saúde e segurança no trabalho, construção e manutenção de banco de 
dados de gestão de pessoas.  

 Reconhecer e analisar a pertinência de métodos e ferramentas de Diagnóstico em organizações.  
 

 
PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

 
A disciplina será desenvolvida entre 03/11/2020 e 27/03/2021, mediante encontros síncronos para discussão em grupo 
e atividades assíncronas, bem como atividades práticas a serem desenvolvidas remotamente. 
 
Os encontros síncronos ocorrerão em reuniões na Página da Turma na plataforma Microsoft Teams, conforme datas e 
horários estabelecidos no cronograma detalhado anexo a esta ficha 2.  
 
As atividades assíncronas serão compostas de estudos dirigidos individuais, bem como atividades práticas a serem 
desenvolvidas remotamente (individual ou em equipe). 
  
O guia para realização dos estudos dirigidos será disponibilizado na página da turma no Microsoft Teams na data do 
primeiro encontro.  
 
a) Sistema de comunicação:  
- O contato com a docente da disciplina será realizado por meio da plataforma Microsoft Teams (chat e/ou mensagens 
no feed).  
- Será disponibilizado e-mail específico para contatar o(s) monitor(es) da disciplina data do primeiro encontro. 
- Os estudos dirigidos, atividades que comprovam frequência, deverão ser enviadas exclusivamente através da página 
da turma no Microsoft Teams até as 23:59h da data de entrega estipulada no guia de realização da atividade. 
- Os encontros previstos para a disciplina ocorrerão através de equipe formada no Microsoft Teams. 
- Quando o estudante não conseguir acesso à atividade síncrona um e-mail relatando a dificuldade deverá ser enviado 
em até 24 horas pelo aluno para o monitor para que atividades e conteúdos sejam repassados para o mesmo. 
 
b) Modelo de tutoria:  
- O docente realizará as atividades síncronas de discussão e debate. 
- O docente responderá mensagens encaminhadas no chat e/ou feed do Microsoft Teams semanalmente.  
- Um estagiário de Docência será solicitado para realizar o acompanhamento dos alunos em horários de 
disponibilidade para responder às dúvidas sobre os textos recomendados e as atividades solicitadas.  
 
c) Material didático para as atividades de ensino:  
- As Referencias Bibliográficas indicadas como Básicas e Complementares para esta disciplina encontram-se listadas 
nesta ficha 2, com seu respectivo link para acesso online. 
- Demais materiais da disciplina, tais como guias para realização dos estudos dirigidos e eventuais materiais 
produzidos pela professora e monitores, serão disponibilizados em “arquivos” no drive compartilhado da página da 
turma no Microsoft Teams.  
 
d) Infraestrutura tecnológica, científica e instrumental necessária à disciplina:  
- Para cursar esta disciplina é necessário: acesso a plataforma Microsoft Teams; cadastro pela professora na página da 
turma no Microsoft Teams; login e senha de e-mail registrado na UFPR; acesso regular a internet; computador, 
notebook, tablet, smartphone ou equivalente. 
 
e) Previsão de período de ambientação dos recursos tecnológicos a serem utilizados pelos discentes:  
- Durante a primeira semana de aula serão oferecidos tutoriais de realização para cada tipo de atividade (como acessar 
o material de leitura; como realizar estudo dirigido; como entregar estudo dirigido por meio da plataforma Microsoft 
Teams, como acessar os encontros virtuais).  
- As dúvidas e dificuldades poderão ser resolvidas através de envio de e-mail ao monitor da disciplina, em horários 
previamente agendados, por mensagem no chat na plataforma Microsoft Teams e nos encontros virtuais. 
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f) Identificação do controle de frequência das atividades.  
O controle de frequência somente por meio da realização, de forma assíncrona, de trabalhos e exercícios domiciliares 
desenvolvidos pelas/pelos estudantes, assim o controle de frequência será realizado por meio da entrega dos estudos 
dirigidos. 
 
  
g) Indicação do número de vagas:  
25 vagas turma A.  
25 vagas turma B. 
  

 
FORMAS DE AVALIAÇÃO 

 
Toda avaliação da disciplina será realizada de forma remota. 
  
Instrumento de avaliação: Estudos Dirigidos  
Sobre os Estudos Dirigidos: 
- No primeiro encontro será definido em conjunto com a turma, quais processos de gestão de pessoas trabalharemos 
nesta oferta da disciplina. 

- A partir desta definição, serão estabelecidos Estudos Dirigidos para cada uma das temáticas escolhidas.  
- Prevê-se a realização de 7 Estudos Dirigidos ao longo da disciplina, a serem entregues quinzenalmente pelos 
alunos. 
- Os estudos dirigidos serão compostos de leituras indicadas pela professora e da realização de uma atividade 
relacionada a essa leitura.  
- A atividade poderá incluir: resumo, questionário, pesquisa e apresentação de materiais relacionados, redação 
sobre a temática, seminário, entre outros. 
- A partir da 2ª. semana de aulas, será disponibilizado na página da turma no Microsoft Teams um guia para a 
realização de cada um dos 7 Estudo Dirigidos, estabelecendo a leitura e a atividade a ser realizada, bem como 
as respectivas datas de entrega e os critérios de avaliação. 
  

Critérios de avaliação valor (peso) de cada atividade proposta, média mínima:  
 
Prevê-se a realização de 8 Estudos Dirigidos ao longo de 15 semanas: 
 
A entrega dos estudos dirigidos 1 a 7 contabilizarão a frequência do aluno e deverão ser realizados individualmente, 
compondo metade da nota da disciplina, da seguinte maneira:   
Estudo Dirigido 1 – individual – valor 05 
Estudo Dirigido 2 – individual - valor 05 
Estudo Dirigido 3 – individual - valor 10 
Estudo Dirigido 4 - individual - valor 20 
Estudo Dirigido 5 - individual - valor 20 
Estudo Dirigido 6 - individual - valor 20 
Estudo Dirigido 7 - individual - valor 20 
 
O Estudo dirigido 8 consistirá em um estudo de caso que pode ser realizado em equipe, referente à carga horária 
prática da disciplina, logo deve ser desenvolvido pelo(s) aluno(s) ao longo das 15 semanas de realização da disciplina, 
porém será entregue apenas ao final da disciplina: 
Estudo Dirigido 8 – Estudo de Caso em Grupo – valor 100 (referente à carga horária prática da disciplina) 
 
* O calendário das atividades avaliativas, com as datas, horários e objetivos que serão cobrados em cada uma delas 
será estabelecido no primeiro encontro da disciplina; 
 
* Sistema de aprovação: será aprovado na disciplina aluno que obtiver 70 pontos ou mais na média. A composição da 
média do aluno será realizada somando os pontos obtidos na realização dos 8 Estudos Dirigidos dividido por 2.  
 
*Alunos que não obtiverem esta pontuação, terão direito a realizar exame final, que consistirá em prova online. 
Fica garantido às/aos estudantes, no que se aplicar, a realização de exame final nas disciplinas e unidades curriculares 
ofertadas no período especial 
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Bergue, Sandro Trescastro; Comportamento organizacional / 3. ed. rev. atual. – Florianópolis: Departamento de 
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[Brasília] : CAPES : UAB, 2010. 152p. : il. Disponível em : 
http://www.ead.uepb.edu.br/arquivos/Livros_UEPB_053_2012/02-
sociologia%20organizacional/Livro_grafica%20de%20sociologia%20organizacional.pdf 
 
Primordios da Psicologia Organizacional: 
 
Münsterberg, Hugo. (1913). Psychology and industrial efficiency. [Attempt to sell the insights and methods of 
scientific psychology to the industry; major early contribution to industrial/organizational psychology.] Classics in the 
History of Psychology, An internet resource developed by, Christopher D. Green, York University, Toronto, Ontario. 
Disponível em: https://psychclassics.yorku.ca/Munster/Industrial/ 
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Reflexões críticas sobre Psicologia Organizacional 
 
BRUNING, C. O Papel da Psicologia Para Administração. Orientador: José Henrique de Faria. Tese (Doutorado em 
Administração) – Universidade Federal do Paraná (UFPR), 2016. Disponível em: 
https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/44761/R%20-%20T%20-
%20CAMILA%20BRUNING.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
 
Vieira, Rodrigo Moreira. As intervenções teórico-ideológicas da psicologia organizacional e do trabalho nas relações 
sociais de produção no século XX e início do XXI. Marília, 2017. Orientador: Jair Pinheiro. Tese (Doutorado em 
Ciências Sociais) – Universidade Estadual Paulista (Unesp), Faculdade de Filosofia e Ciências, 2017. Disponível em: 
https://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/152338/vieira_rm_dr_mar.pdf?sequence=3 
 
GARCIA, R. M.. A base de uma administração autodeterminada o diagnóstico emancipador. RAE. 1980. Disponível 
em https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75901980000200001&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt 
 
Motivação: 
 
Maslow, Abraham H. (1943). A theory of human motivation. Psychological Review, 50, 370-396. [The first 
published description of the "hierarchy of needs."] . Classics in the History of Psychology, An internet resource 
developed by Christopher D. Green, York University, Toronto, Ontario, ISSN 1492-3713. Disponível em:  
https://psychclassics.yorku.ca/Maslow/motivation.htm 
 
Cultura Organizacional: 
 
CLEGG, Stewart R. Tecnologia, instrumentalidade e poder nas organizações. In: Revista de Administração de 
Empresas. São Paulo, v. 32, n. 5, nov/dez. 1992. Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/rae/v32n5/a08v32n5 
 
FREITAS, Maria E. Cultura organizacional: grandes temas em debate. In: Revista de Administração de Empresas. 
São Paulo, jul/set. 1991. 19. Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/rae/v31n3/v31n3a07.pdf 
 
FLEURY, Maria Tereza Leme. Estória, mitos heróis: cultural organizacional e relações de trabalho. In: Revista de 
Administração de Empresas. São Paulo, out/dez. 1987. Disponível em: 
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75901987000400003&lng=pt&nrm=iso 
 
WOOD JR., Thomaz. Mudança organizacional: uma abordagem preliminar. In: Revista de Administração de 
Empresas. São Paulo, v. 32(3), jul/ago. 1992, p. 74. Disponível em: 
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75901992000300009 
 
Clima Organizacional: 
 
Peixoto, Adriano de Lemos Alves. Tópicos avançados em análise institucional: uma abordagem sobre as 
metodologias de pesquisa em clima organizacional / Adriano de Lemos Alves Peixoto. - Salvador: UFBA, Escola de 
Administração; Superintendência de Educação a Distância, 2017. 77 p. : il. Disponivel em: 
https://educapes.capes.gov.br/retrieve/166326/eBook_Topicos_Avancados_Analise_Institucional-
Especializacao_em_Gestao_de_Pessoas_UFBA.pdf  
 
Clinicas do Trabalho: 
 
Soldera, Lucas Martins. Clínicas do trabalho : diálogos entre Psicossociologia e Psicodinâmica do Trabalho / Lucas 
Martins Soldera. Assis, 2016. 142 f. : il. Tese de Doutorado – Faculdade de Ciências e Letras de Assis – Universidade 
Estadual Paulista. Orientador: Prof. Dr. Francisco Hashimoto. Disponível em: 
 https://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/138328/soldera_lm_dr_assis.pdf?sequence=3 
 
SOLDERA, Lucas Martins. Breve compêndio conceitual e metodológico da Psicodinâmica do Trabalho e da 
Psicossociologia. Cad. psicol. soc. trab. [online]. 2016, vol.19, n.2 [citado  2020-07-07], pp. 243-253 . Disponível em: 
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-37172016000200009&lng=pt&nrm=iso ISSN 
1516-3717 
 
Outras indicações de leitura: 
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AGUIAR, M.A.F.; Psicologia aplicada à administração: uma abordagem multidisciplinar. Editora Saraiva. São Paulo, 
2005.  
 
BORGES, L.O.; MOURAO, L. O trabalho e as organizações – atuações a partir da psicologia. Porto Alegre: 
Artmed, 2013.    
 
CAMPOS, R. H. de F. A função social do psicólogo. In YAMAMOTO, Oswaldo Hajime COSTA, Ana Ludmila Freire 
(Orgs.) “Escritos Sobre a Profissão de Psicólogo no Brasil”. Editora UFRN. Natal. 2010. (pp. 205 – 214). 
 
DUTRA, J. S.; Competências: conceitos e instrumentos para a gestão de pessoas na empresa moderna. Atlas, 2004. 
 
ENRIQUEZ, Eugène; DA ROCHA FILHO, Francisco. A organização em análise. Vozes, 1997.  
 

FARIA, J. H.; Economia Política do Poder – Volumes 1, 2 e 3. Ed. Juruá, 5ª. edição, Curitiba, 2008.  

FARIA, J. H; MENEGUETTI, F. K.. O sequestro  da  subjetividade  e  as novas formas de controle psicológico no 
trabalho: uma abordagem crítica ao modelo toyotista de produção In: ENANPAD, 2001, Campinas. “XXV Encontro 
Nacional da ANPAD, 2001”. Anais da ENANPAD [CD-Rom] 

LANDY, Frank J.; CONTE, Jeffrey M. Work in the 21st century: An introduction to Industrial and Organizational 
Psychology. John Wiley & Sons, 2016. 
 
PUENTE-PALACIOS, Katia; PEIXOTO, Adriano de Lemos Alves. Ferramentas de Diagnóstico para 
Organizações e Trabalho: Um Olhar a partir da Psicologia. Artmed Editora, 2015. 
 
ROBBINS, P. R.; JUDGE, T.A.; SOBRAL, F.; Comportamento Organizacional Teoria e Prática no Contexto  
Brasileiro. [tradução: Rita de Cássia Gomes]. 14ª edição, São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010. 

SALETE LUCENA, Maria Diva. Planejamento de recursos humanos. Editora Atlas SA, 2000. 

ZANELLI, J.C.; BORGES-ANDRADE, J.; BASTOS, A.V.B. (orgs.) Psicologia, Organizações e 
Trabalho no Brasil. 2ª. Edição. Porto Alegre: Artmed, 2014. 
 

 

 
Professor da Disciplina: Camila Brüning 
 

Contato do professor da disciplina (e-mail e telefone para contato): Camila.bruning@ufpr.br  
 
Assinatura: __________________________________________ 

 
 
Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   __________________________________________ 
 

Assinatura: __________________________________________ 
 
 
 
 

*OBS: ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância. 
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CRONOGRAMA DETALHADO DE EXECUÇÃO: 
 
Apresenta-se a seguir a proposta de oferta da disciplina em período especial constando a carga horária semanal 
estimada, resultado da soma das atividades síncronas e assíncronas, e que consiste basicamente na divisão da carga 
horária total da disciplina pela sua duração (em semanas) durante o período especial, com o objetivo de orientar a/o 
estudante no seu planejamento de estudos. 
 
03/11 a 27/03/21 - Desenvolvimento das atividades didáticas das disciplinas e unidades curriculares; 
21/12 a 16/01/21 – Dias não letivos 
15/02 a 20/02/21– Dias não letivos 
 
A disciplina consiste em Atividades Síncronas, Atividades Assíncronas e Carga Horária Prática, a serem 
realizadas remotamente em 15 semanas: 
 

Semanas Atividade Carga horária 

Semana 1 

03 a 07.11 

 
Encontro Síncrono 1 (2h) – a ser realizado quinta-feira, 05/11/2020 as 13:30h 
Apresentação da disciplina e contrato pedagógico  
Introdução à página da turma no Microsoft Teams 
 
Atividade Assíncrona (2h): 
Realização do estudo dirigido 1: reconhecimento dos recursos básicos para modalidade de 
Ensino Remoto Especial via plataforma do Microsoft Teams. 
*Ver: Guia para realização do estudo dirigido 1, disponível na aba “arquivos”, na página 
da turma no Microsoft Teams. 
 
Estudo dirigido 1 - Entrega até 18/11/2020 
 

4h 

Semana 2 

09 a 14.11 

 
Carga Horária Prática (4h): 
 
- Constituição de Equipe 
- Prospecção de organização para realização de estudo remotamente. 
- Definição da Organização a ser estudada remotamente. 
- Contatos com organizações, solicitação de entrevistas, carta de apresentação.  
- Manutenção de um diário de campo semanal, indicando semana a semana as atividades 
realizadas pela equipe.  
 

4h 

Semana 3 

16 a 21.11 

 
Encontro Síncrono 2 (2h) - a ser realizado quinta-feira, 19/11/2020 as 13:30h 
Parte I: Localizando os campos da Psicologia Organizacional e do trabalho – POT e da 
Gestão de Pessoas- Introdução. 
 
Atividade Assíncrona (2h): 
Realização e Entrega da atividade de Estudo Dirigido 2 
*Ver: Guia para realização do Estudo Dirigido 2. Disponível na aba “arquivos”, na página 
da turma no Microsoft Teams. 
 
Estudo dirigido 2 - Entrega até 02/12/2020 
 

4h 

Semana 4 

23 a 28.11 

 
Carga Horária Prática (4h): 
 
- primeiros contatos exploratórios com as organizações. 
- Análise de documentos disponíveis que permitam acessar informações sobre como se dá a 
gestão de pessoas naquela organização  
 

4h 

Semana 5 

30.11 a 05.12 

 
Encontro Síncrono 3 (2h) - a ser realizado quinta-feira, 03/12/2020 as 13:30h 
Parte I: Localizando os campos da Psicologia Organizacional e do trabalho – POT e da 
Gestão de Pessoas- Histórico. 
 
Atividade Assíncrona (2h): 

Realização e Entrega da atividade de Estudo Dirigido 3 

4h 
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*Ver: Guia para realização do Estudo Dirigido 3. Disponível na aba “arquivos”, na página 
da turma no Microsoft Teams. 
 
Estudo dirigido 3 - Entrega até 16/12/2020 

 

Semana 6 

07 a 12.12 

 
Carga Horária Prática (4h): 
 
- Análise de documentos disponíveis que permitam acessar informações sobre como se dá a 
gestão de pessoas naquela organização; 
- Desenvolvimento de roteiros de entrevistas que se façam necessários para complementar 
informações sobre como se dá a gestão de pessoas naquela organização.  
- Identificação de quem deve ser entrevistado; 
- Convites e agendamentos para realização da(s) entrevista(s).   
 

4h 

Semana 7 

14 a 19.12 

 
Encontro Síncrono 4 (2h) a ser realizado quinta-feira, 17/12/2020 as 13:30h 
Parte I: Localizando os campos da Psicologia Organizacional e do trabalho – POT e da 
Gestão de Pessoas- Histórico (continuação). 
 
 
Atividade Assíncrona (2h): 

Realização e Entrega da atividade de Estudo Dirigido 4 

*Ver: Guia para realização do Estudo Dirigido 4. Disponível na aba “arquivos”, na página 
da turma no Microsoft Teams. 
 
Estudo dirigido 4 - Entrega até 20/01/2021 

 

4h 

 21/12 a 16/01/21 são dias não letivos  

Semana 8 

18 a 23.01 

 
Encontro Síncrono 5 (2h) a ser realizado quinta-feira, 21/01/2021 as 13:30h 
 
Parte II: Subsistemas de Gestão de Pessoas 

 Planejamento de Recursos Humanos 
 Estrutura de Cargos 
 Cargos – desenho, descrição e enriquecimento. 

 
 
Atividade Assíncrona (2h): 

Realização e Entrega da atividade de Estudo Dirigido 5. 

*Ver: Guia para realização do Estudo Dirigido 5. Disponível na aba “arquivos”, na página 
da turma no Microsoft Teams. 
 
Estudo dirigido 5 - Entrega até 03/02/2021 
 
 

4h 

Semana 9 

25 a 30.01 

 
Carga Horária Prática (4h): 
 
- Continuação de análise de documentos e entrevistas que se façam necessárias.   
- Descrição e análise embasada em referência teórica da área sobre como se dá o 
planejamento de RH, a estrutura de cargos e a descrição de cargos na organização em 
estudo. 
- Redação de análise teórico-empírica com as conclusões e sugestões de melhoria.  
  

4h 

Semana 10 

01 a 06.02 

 
Encontro Síncrono 6 (2h) a ser realizado quinta-feira, 04/02/2021 as 13:30h 
 
Parte II: Subsistemas de Gestão de Pessoas 

 Agregando pessoas – recrutamento 
 Agregando pessoas – seleção 

4h 
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Atividade Assíncrona (2h): 

Realização e Entrega da atividade de Estudo Dirigido 6. 

*Ver: Guia para realização do Estudo Dirigido 6. Disponível na aba “arquivos”, na página 
da turma no Microsoft Teams. 
 
Estudo dirigido 6 - Entrega até 24/02/2021 
 

Semana 11 

08 a 13.02 

 
Carga Horária Prática (4h): 
 
- Continuação de análise de documentos e entrevistas que se façam necessárias.   
- Descrição e análise embasada em referência teórica da área sobre como se dá o 
recrutamento e seleção na organização em estudo. 
- Redação de análise teórico-empírica com as conclusões e sugestões de melhoria.   

 

4h 

 
15/02 a 20/02/21– Dias não letivos 
 

 

Semana 12 

22 a 27.02 

 
Encontro Síncrono 7 (2h) - a ser realizado quinta-feira, 25/02/2021 as 13:30h 
Parte II: Subsistemas de Gestão de Pessoas 

 Avaliação de desempenho 
 Treinamento e Desenvolvimento 

 
 
Atividade Assíncrona (2h): 

Realização e Entrega da atividade de Estudo Dirigido 7. 

*Ver: Guia para realização do Estudo Dirigido 7. Disponível na aba “arquivos”, na página 
da turma no Microsoft Teams. 
 
Estudo dirigido 7 - Entrega até 10/03/2021 
 

4h 

 

Semana 13 

01 a 06.03 

 
 
Carga Horária Prática (4h): 
 
- Continuação de análise de documentos e entrevistas que se façam necessárias.   
- Descrição e análise embasada em referência teórica da área sobre como se dá a avaliação 
de desempenho, bem como o treinamento e desenvolvimento na organização em estudo. 
- Redação de análise teórico-empírica com as conclusões e sugestões de melhoria.   
 

 

4h 

Semana 14 

08 a 13.03 

 
Encontro Síncrono 8 (2h) - a ser realizado quinta-feira, 11/03/2021 as 13:30h 
 
Parte II: Subsistemas de Gestão de Pessoas 

 Remuneração e Recompensas 
 Qualidade de Vida no Trabalho 

 
Atividade Assíncrona (2h): 

Realização e Entrega da atividade de Estudo Dirigido 8. 

*Ver: Guia para realização do Estudo Dirigido 8. Disponível na aba “arquivos”, na página 
da turma no Microsoft Teams. 
 
Estudo dirigido 8 - Entrega até 18/03/2021 
 
 
 

4h 

Semana 15 

15 a 20.03 

 
Carga Horária Prática (4h): 
 
- Continuação de análise de documentos e entrevistas que se façam necessárias.   
- Descrição e análise embasada em referência teórica da área sobre como se dá a 

4h 
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remuneração, recompensas e qualidade de vida no trabalho na organização em estudo. 
- Redação de análise teórico-empírica com as conclusões e sugestões de melhoria.   
 
 
Entregas finais 18/03/2021 
 

Semana 16 
25/03/2021 - Exame final/Recuperação para os que não atingirem média mínima de 70% da 
nota total das atividades. 

 

 Carga horaria total: 60h 

 
 


