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Projeto Pedagógico do Curso  

Pós-Graduação em Gestão com Pessoas 
 
 
I. JUSTIFICATIVA 
 

O contexto organizacional contemporâneo é fortemente impactado pela 
velocidade da informação e da comunicação, pela reorganização do mundo do 
trabalho, pelo desenvolvimento científico, tecnológico e cultural e por relações 
sociais e políticas que implicam na exigência de um comportamento de pessoas 
e equipes cada vez mais resiliente e de troca de experiências em tempo real. 
A capacitação profissional enfrenta a necessidade e o desafio de articular o que 
ocorre no mundo com a estrutura organizacional, seus processos e tecnologia, 
com vistas a promover a otimização do desempenho das pessoas e da cultura 
organizacional.   
O Curso GESTÃO COM PESSOAS encontra justificativa ainda, no fato de possuir 
uma abordagem de natureza humanística que promove o estudo das 
possibilidades de atuação profissional, por intermédio de um programa que 
integra o domínio e o uso de Técnicas e Ferramentas de Gestão a questões 
significativas como a Liderança Situacional, a Tomada de Decisão, a Negociação 
Qualitativa e a Administração de Conflitos, preparando os participantes para 
estágios mais avançados do trabalho em equipe, onde a importância do 
pensamento estratégico, da autoestima, da autoconfiança, do controle 
emocional e da capacidade de superação de limites, estimulem o 
desenvolvimento de pessoas no compartilhamento de soluções inovadoras 
frente à busca de um resultado programado (meta). 
 
II. HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO 
 
No âmbito da tradição calvinista, o projeto educacional que deu início ao 
Instituto Presbiteriano Mackenzie, mantenedora da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie e presentemente da Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio, tem sua 
origem no ano de 1870, a partir da obra de um casal de missionários 
presbiterianos norte-americanos, Rev. George Whitehill Chamberlain e sua 
esposa Mary Ann Annesley Chamberlain, em São Paulo, SP.  
Na primavera de 1870, utilizando sua própria residência como sala de aula, Mary 
Chamberlain recebeu três crianças para a escola que se iniciava. Desde o ponto 
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de partida, impôs-se o princípio que permanece até os dias de hoje, 144 anos 
passados, de não fazer distinção de sexo, credo ou etnia, acolhendo crianças que 
a escola da época não acolhia. No segundo ano, em 1871, foi fundada a Escola 
Americana, embrião do Colégio Presbiteriano Mackenzie, que passou a 
funcionar em um local mais espaçoso, acolhendo então 44 alunos.  
Se numericamente a escola era inexpressiva, a proposta pedagógica se 
apresentava ambiciosa e pioneira, para não dizer francamente revolucionária 
para os padrões da época. Seu modelo baseava-se no sistema escolar americano: 
as classes eram mistas, praticava-se ginástica, aboliram-se as repetições 
cantadas e os castigos físicos (a famosa palmatória), introduziu-se a 
experimentação. Grande ousadia foi enfatizar a liberdade religiosa, racial e 
política, numa época em que as escolas eram reservadas à elite monarquista e 
escravagista. A escola foi pioneira em receber filhos de abolicionistas, 
republicanos, protestantes e judeus. 
Em 1885, o médico e educador norte-americano Horace M. Lane recebeu a 
Escola Americana das mãos do Reverendo George Chamberlain, passando a 
conduzir por quase três décadas os destinos da crescente instituição educacional 
presbiteriana. Datam dessa época a Escola Normal, o Protestant College 
(denominado Mackenzie College a partir de 1895), o Curso Superior de Comércio 
(1886), embrião dos posteriores cursos nas áreas de Ciências Econômicas, 
Administrativas e Contábeis, o Curso Superior de Preparatórios e a Escola de 
Engenharia Mackenzie College – mais antigo estabelecimento de ensino de 
engenharia do país, no segmento privado e confessional. A inserção do nome 
“Mackenzie” nesse contexto expressa a homenagem prestada ao advogado e 
filantropo, John Theron Mackenzie, cujo legado financeiro permitiu a construção 
da Escola de Engenharia. 
Em 1876, foi criado o Curso Superior de Filosofia, funcionando junto à Escola 
Americana com a finalidade principal de preparar professores. Poucos anos 
depois, em 1879, foi comprada uma área no bairro de Higienópolis, São Paulo, 
onde se encontram sediados, hoje, tanto o Colégio quanto a Universidade. 
Marco do pioneirismo que sempre permeou a instituição, a criação da primeira 
experiência oficial de cotitulação internacional, tendo a University of the State 
of New York como entidade associada (1893). Outros marcos: O primeiro curso 
de Química Industrial de São Paulo (1911); o mais antigo curso de engenharia 
Química do país (1922); introdução do Sistema Decimal Dewey de catalogação 
de bibliotecas no Brasil (1926); primeiro curso de Biblioteconomia do Brasil 
(1930); primeira Faculdade de Arquitetura do estado de São Paulo (1947); 
exigência de Projetos-Tese para os concluintes dos cursos superiores, 
antecipando-se ao requisito das monografias de conclusão de curso hoje 
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implantado pelo Ministério da Educação; criação de uma rede de cursos de 
alfabetização de adultos, antecipando-se ao MOBRAL. 
Em 1927, graduaram-se as primeiras mulheres pelo Mackenzie College. Foram 
três no Curso de Química Industrial. Quase imediatamente após, em 1929, 
graduou-se a primeira Engenheira Arquiteta.  
O Mackenzie acompanhava o desenvolvimento do país republicano no campo da 
educação; e para o Mackenzie também se havia voltado o olhar de inúmeros 
educadores "escola novistas" que, à época, levantavam a bandeira do ensino 
técnico-profissionalizante como um imperativo necessário à reconstrução 
educacional do país. Em 1932 começavam as aulas do Curso Técnico Mackenzie, 
destinado às áreas de Química Industrial, Mecânica e Eletricidade. 
Em 1940, por exigência do Estado Novo, o Mackenzie College passou a ser 
denominado Instituto Mackenzie. Eram suas unidades a Escola Americana, o 
Colégio Mackenzie, a Escola Técnica e a Escola de Engenharia. Na linha histórica 
temos: Mackenzie College (1892–1940), seguida do Instituto Mackenzie (1940-
1997), depois Instituto Presbiteriano Mackenzie (IPM), entidade mantenedora 
da Universidade Presbiteriana Mackenzie e da Faculdade Presbiteriana 
Mackenzie Rio. 
Em 1947, o curso de Arquitetura, então vinculado à Escola de Engenharia, deu 
origem à Faculdade de Arquitetura, a primeira no Brasil, com essa designação. 
No mesmo ano, foi instalada a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, que mais 
tarde (1980) se desdobraria em Faculdade de Letras e Educação, e Faculdade de 
Ciências Exatas e Experimentais.  
No ano de 1950, foi criada a Faculdade de Ciências Econômicas, que veio a dar 
origem ao atual Centro de Ciências Sociais e Aplicadas. Destaca-se que, em 1952, 
a Universidade Mackenzie foi reconhecida pelo Decreto nº 30.511, assinado pelo 
Presidente Getúlio Vargas e pelo Ministro da Educação, Dr. Ernesto Simões da 
Silva Filho, sendo solenemente instalada em 16 de abril daquele ano. Na sua 
origem, a nova universidade – terceira no estado de São Paulo – foi constituída 
das seguintes unidades acadêmicas: Escola de Engenharia, Faculdade de 
Arquitetura, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras e Faculdade de Ciências 
Econômicas.  
A criação da Faculdade de Direito deu-se em 1953. No ano de 1965, a 
Universidade Mackenzie tornou-se mais uma vez pioneira nas suas iniciativas, ao 
escolher como Reitora a Professora Esther de Figueiredo Ferraz, primeira mulher 
no hemisfério sul a ocupar esse cargo. Foi ela, também, anos mais tarde, a 
primeira mulher no Brasil a se tornar Ministro de Estado da Educação. 
Anos mais tarde, em 1970, foram instaladas a Faculdade de Comunicação e Artes 
e a Faculdade de Tecnologia, esta última tendo atualmente a denominação de 
Faculdade de Computação e Informática. Em 1998, constituiu-se a Faculdade de 
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Psicologia e, nos dois anos seguintes, surgiram a Faculdade de Teologia e a 
Faculdade de Educação Física, esta última localizada no então Campus Tamboré 
(atual Campus Alphaville).  
Em 1999, a Universidade Mackenzie passou a ser denominada Universidade 
Presbiteriana Mackenzie - UPM, reafirmando, assim, sua identidade 
confessional. 
O Mackenzie é uma comunidade fortemente integrada, e atribui-se a isso a 
identidade de propósitos entre a comunidade de mestres e alunos e, acima de 
tudo, uma tradição cultural afetiva compartilhada na instituição, batizada de 
espírito mackenzista. 
Com essa característica empreendedora e pioneira, o Instituto Presbiteriano 
Mackenzie decidiu estender sua atuação e ampliá-la. A cidade do Rio de Janeiro 
foi a sede pioneira da Igreja Presbiteriana do Brasil, associada vitalícia do IPM. 
Em 12.08.69 chegava ao Brasil, desembarcando no Rio de Janeiro, o primeiro 
Missionário Presbiteriano, Rev. Ashbell Green Simonton. Daí a escolha, dentro 
do planejamento estratégico do Instituto, de ampliar para a capital do Rio de 
Janeiro a proposta educacional Mackenzista.  
Atualmente, a instituição “Mackenzie” é um dos maiores complexos 
educacionais no contexto da América Latina, atuando nas mais diversas áreas do 
conhecimento humano, que vão da Educação Básica ao Ensino Superior, 
compreendendo neste segmento três dezenas de cursos de Graduação, quase 
20 cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu, além de seis dezenas de cursos Lato 
Sensu e amplo portfólio de atividades de Extensão.  
Esse histórico de inúmeras realizações na área da educação projeta um 
desenvolvimento da Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio - FPMR, nascida 
com o objetivo de construir no Rio de Janeiro a excelência acadêmica já 
alcançada em São Paulo. 
No Rio de Janeiro, o Instituto Brasileiro de Contabilidade – IBC, anterior 
mantenedor da Faculdade Moraes Júnior, embrião da FPMR, foi inaugurado em 
20.09.16, com sede provisória na Associação dos Empregados do Comércio, à 
Rua Gonçalves Dias, 42, 2º andar, a fim de congregar guarda-livros e 
contabilistas, elevando-lhes o nível cultural e aprimorando o exercício 
profissional. 
Era imprescindível, já na década de 20, o preparo profissional acadêmico para o 
domínio dos recursos científicos e tecnológicos, motivando, assim, o IBC, a 
acabar com o empirismo na atividade contábil.  Fundou, então, em 1926, a Escola 
Técnico-Comercial, oficialmente reconhecida pela Portaria de 14.10.30, do 
Ministério de Estado da Agricultura, Indústria e Comércio. Em 1932, passou a 
funcionar no sobrado do prédio da Rua da Carioca, 52, com os cursos 
Propedêuticos, Técnico de Guarda-Livros e Perito Contador.  
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Em 16.10.34, foi criado o Sindicato dos Contabilistas do Rio de Janeiro, que 
passou a ser a entidade mantenedora da Escola Técnica Comercial. Esta 
procurou adequar-se à reforma do ensino de 1961, passando a denominar-se, 
em 1963, Colégio Comercial do Instituto Brasileiro de Contabilidade, IBC, 
atualmente sem atividades didático-pedagógicas. 
João Ferreira de Moraes Júnior, um dos fundadores do IBC, almejava a 
articulação sequencial do curso técnico de contabilidade de nível médio com o 
curso de grau superior, porém, não logrou êxito. A criação da Faculdade de 
Ciências Contábeis e Atuariais prevista no Estatuto do Sindicato dos Contabilistas 
do Rio de Janeiro continuava no papel até 25 de abril 1964, quando, 
precisamente no Dia do Contabilista, o Docente Píndaro José Alves Machado 
Sobrinho, imbuído do mesmo ideal e tenacidade de Moraes Júnior, realizou o 
sonho dos contabilistas, inaugurando e instalando a Faculdade de Ciências 
Contábeis e Administrativas do IBC, tendo passado depois, em lugar de IBC, a 
ostentar o nome do líder dos contabilistas - Moraes Júnior, em homenagem aos 
seus feitos em prol dos contabilistas decorrentes das suas campanhas, entre eles 
o reconhecimento e a regulamentação da profissão, do ensino médio e superior 
de Contabilidade, a normalização da fiscalização do exercício profissional, o 
projeto da criação do Conselho Federal de Contabilidade e dos Conselhos 
Regionais de Contabilidade (Lei nº 9.295 de 27.04.46). 
A Instituição de Ensino Superior, mantida pelo IBC, iniciou sua atividade com a 
denominação de Faculdade de Ciências Contábeis e Administrativas Moraes 
Júnior, no dia 25.04.64, ex vi do Parecer nº 82, de 11.04.64, aprovado pelo 
plenário do Conselho Federal de Educação, divulgado na Revista Documenta nº 
25, às páginas 9 e 11, com o Curso Superior de Ciências Contábeis, e teve 
confirmada a autorização pelo Decreto Federal nº 55.909, de 09.09.65. 
O funcionamento do curso de graduação em Administração começou em 1968, 
tendo o Parecer de nº 07/1968, de 30.01.68, sido aprovado pelo Conselho 
Federal de Educação (CFE) e divulgado pela Revista Documenta nº 80, pagina 42, 
em decorrência da regulamentação da profissão de Técnico em Administração, 
pela Lei nº 4769, de 9 de setembro de 1965. Destaque-se que a IES foi primeira 
instituição privada de ensino superior a implantar esse curso logo após a sua 
regulamentação e fixação da respectiva matriz curricular pelo Conselho Federal 
de Educação.  
Em função do pleno e regular funcionamento dos cursos de graduação em 
Ciências Contábeis e em Administração, comprovado pelos termos de visita de 
avaliação in loco dos técnicos em assuntos educacionais da Delegacia Regional 
do Ministério da Educação e Cultura – MEC do Rio de Janeiro, esses cursos 
superiores foram reconhecidos pelo Decreto nº 66.406, de 02.04.70, publicado 
no Diário Oficial de 03.04.70, fl.1. 
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Os Cursos de Direito e Ciências Econômicas foram autorizados por Decretos 
assinados pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da República, Dr. Itamar 
Franco, em 22.12.92, publicados no Diário Oficial de 23.12.92, ex vi dos 
despachos nº 601/90 e 799/90 do Ministro da Educação, Prof. Murílio de Avellar 
Hingel, Diário Oficial de 12.02.90, considerados os Pareceres 661/92 e 3/92, 
aprovados, respectivamente, em 21.12.92 e 02.12.92, pelo Conselho Federal de 
Educação, Documenta 355 e 384.  
Desde cedo o IBC firmou convênios com o Centro de Integração Empresa – Escola 
– CIEE e com grande número de conceituadas organizações privadas e públicas, 
para realização de estágio supervisionado. 
A IES passou a denominar-se Faculdade Moraes Junior por competente 
autorização mediante Portaria MEC nº 1888, de 30.12.94, Diário Oficial de 
04.01.95. 
A sede da Faculdade ocupa posição peculiar, na parte central da maior área de 
comércio popular do Brasil e uma das maiores do mundo, a chamada SAARA 
(nome derivado da sigla da Sociedade dos Amigos da Rua da Alfândega e 
Adjacências, criada em 1962). O prédio localiza-se próximo à Rede Ferroviária, 
ao principal eixo de comunicação com as zonas Norte e Sul, as Avenidas 
Presidente Vargas, Passos e Rio Branco, além das linhas 1 e 2 do Metrô. 
Tal região, que o planejamento municipal denomina Centro Histórico, é bem 
maior do que o bairro do mesmo nome, abrigando quatorze bairros, interligados 
por espessa malha de ruas, túneis e avenidas. 
Em agosto de 2005, objetivando promover as ações acadêmicas da Faculdade 
Moraes Júnior, o IBC, associou-se ao IPM, fazendo nascer a Faculdade Moraes 
Júnior Mackenzie Rio, atual FPMR. A partir de 2008, substituiu-se a mantenedora 
original, o IBC (que recebera a mantença após a criação da Faculdade, pelo 
Sindicato dos Contabilistas, em 1964), pelo igualmente tradicional IPM, 
preservando-se a estrutura administrativa e implementando-se investimentos 
na recuperação da estrutura física. A mudança da mantença trouxe vários 
benefícios, como, dentre outros, melhorias na infraestrutura e na qualificação 
do corpo docente, com implantação de Núcleos Docentes Estruturantes em 
todos os cursos, maior número de docentes em tempos parcial e integral e 
abertura de novos grupos de pesquisas. 
Com a nova situação, passos importantes vêm sendo paulatinamente tomados. 
Este novo momento já tem sido marcado por investimentos realizados na 
mantida em diversos aspectos institucionais. As diretrizes harmonizam-se 
inteiramente com os eixos norteadores do “Planejamento Estratégico 2012-
2020” definido pelo Conselho Deliberativo do IPM para o mesmo horizonte 
temporal, evidenciando uma mobilização sinérgica de toda a Instituição em 
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busca da consolidação dos padrões de excelência no ensino, na pesquisa e na 
extensão.  
Sempre preocupada com a qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão, a 
Faculdade adota políticas institucionais que estabelecem uma série de diretrizes 
que nortearão a atuação de todos os segmentos e instâncias da FPMR nos 
próximos anos. As ações devem atender a um perfil de formação holística de 
concepção dos fenômenos naturais, do meio ambiente e da sociedade, contudo, 
sem abandonar demandas mais específicas da sociedade, por meio do ensino, 
da pesquisa e da extensão. 
Em novembro de 2014, a Congregação dos Docentes em assembleia histórica, e 
em votação unânime, elaborou um novo Regimento Geral, alterando o nome da 
IES, para FACULDADE PRESBITERIANA MACKENZIE RIO, igualmente aprovada por 
unanimidade pelo Conselho Deliberativo do Instituto Presbiteriano Mackenzie e 
homologada pelo Ministério da Educação, através da Portaria nº 1077 de 
23.12.15. 
A partir deste novo horizonte, está posta a proposição da FPMR de pertencer a 
um projeto de uma comunidade acadêmica fortemente integrada, dedicada a 
promoção da cidadania e à formação plena dos educandos, pautando-se nos 
espírito e propósito da tradição cristã reformada calvinista. 
A concepção dos cursos de Pós-graduação respaldou-se no histórico da 
instituição, respeitando sua missão, visão e objetivos. 
 
III. MISSÃO E VISÃO INSTITUCIONAL 
 
Missão significa o direcionamento para a atuação da Instituição no âmbito da 
sociedade em que está inserida. A Missão institucional encontra-se assim 
definida: “Educar o ser humano, criado à imagem de Deus, para o exercício pleno 
da cidadania, em ambiente de fé cristã reformada”. A Faculdade Presbiteriana 
Mackenzie Rio tem relevante papel no atendimento a essa missão por 
intermédio dos conteúdos, recursos e metodologias próprios nas suas várias 
áreas acadêmicas.   
A Visão da FPMR permeia todos os planos de ação e o desenvolvimento de sua 
prática cotidiana. Dessa forma, a Visão de “Ser reconhecida pela sociedade como 
instituição confessional presbiteriana e filantrópica, que se dedica às ciências 
divinas e humanas, comprometida com a responsabilidade socioambiental, em 
busca de contínua excelência acadêmica e de gestão”, organiza a composição e 
o desenvolvimento do currículo de maneira que possa ser refletida em todos os 
aspectos. 
O currículo e as políticas e estratégias de ação, dirigidos por esta visão e 
aplicados no âmbito do Curso de Pós-Graduação em Gestão com Pessoas, têm 
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como fim maior favorecer o reconhecimento efetivo, pelos alunos e pela 
comunidade, de uma instituição que prima pela excelência, considerando seu 
papel na sociedade, sua relação com os outros e com Deus. 
 
IV. PRINCÍPIOS E VALORES 
 
A FPMR tem por finalidade desenvolver as funções de ensino, pesquisa e 
extensão, em todas as áreas do conhecimento humano, atendendo às diretrizes 
curriculares do Ministério da Educação e às demandas da sociedade na qual se 
insere, praticando e expressando os valores descritos a seguir: 
- Na conduta pessoal: dignidade, caráter, integridade e espírito mackenzista;  
- No exercício da atividade profissional: ética, competência, criatividade, 
disciplina, dedicação e disposição para o trabalho voluntário; 
- No relacionamento interpessoal: lealdade, respeito mútuo, compreensão, 
honestidade e humildade; 
- No processo de decisão: busca de consenso, de justiça, de verdade, de 
igualdade de oportunidade para todos; 
- No relacionamento entre órgãos colegiados, coordenadorias e departamentos: 
cooperação, espírito de equipe, profissionalismo e comunicação adequada; 
- No relacionamento com outras instituições: responsabilidade, independência e 
transparência; 
- Na sociedade: participação e prestação de serviços à comunidade; 
- E, em todas as circunstâncias, agir com amor, que é o vínculo da perfeição. 
A IES, no âmbito de seu Curso de Pós-Graduação em Gestão com Pessoas 
concretiza e consolida esses valores por meio de uma prática pedagógica que: 
- Tem como característica essencial a aquisição, por seus alunos, de um Código 
de Ética baseado nos ditames da consciência e do bem, que reflitam os valores 
morais exarados nas Escrituras Sagradas, voltados para um desempenho crítico 
e eficaz da cidadania; 
- Forma cidadãos responsáveis, capazes de exercer a liderança de grupos sociais 
em que venham a atuar, buscando soluções éticas, criativas e democráticas, 
capazes de superar os problemas com os quais venham a se defrontar;  
- Forma profissional com inteligência autônoma, que se utilize de um diálogo 
crítico com a realidade social, culminando com a prática do “aprender a pensar” 
voltada à ação concreta e empreendedora; 
- Ensina criticamente a seus alunos, de forma contínua, o conhecimento 
atualizado das diversas áreas do saber; 
- Orienta as ações sociais, buscando a consciência crítica e a participação dos 
diferentes grupos, rumo ao desenvolvimento humano. 
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V. OBJETIVOS DO CURSO 
 
OBJETIVO GERAL: Capacitar profissionais a gerenciar com pessoas as 
competências necessárias para uma atuação plena e produtiva na área de 
Gestão de Recursos Humanos. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Atuar no planejamento e gerenciamento de pessoas dentro de uma 
organização, assim como nos diversos subsistemas de pessoas como: provisão, 
aplicação,  manutenção, desenvolvimento e monitoramento. 
• Contribuir para o enriquecimento comportamental e profissional das equipes 
de trabalho, dentro de um ambiente organizacional produtivo; 
• Atuar como líder na mobilização de pessoas e equipes na execução de 
atividades do cotidiano organizacional; 
• Gerenciar e promover a melhoria contínua de processos de RH com foco em 
resultados; 
• Conhecer métodos e ferramentas para o desenvolvimento de talentos, a 
avaliação de pessoas na organização, assim como os sistemas de 
reconhecimento e de incentivo ao desempenho;  
• Desenvolver as principais competências associadas ao perfil de um gestor com 
Pessoas. 
 
VI. PÚBLICO-ALVO 
 
O curso está voltado, principalmente para graduados nas áreas de 
Administração, Ciências Contábeis, Economia, para micro e pequenos 
empresários e para graduados de outras áreas que pretendam gerenciar pessoas 
e equipes com excelência. 
 
VII. CONCEPÇÃO DO PROGRAMA 
 
O curso utilizará em seu núcleo estruturante, o referencial dos Critérios de 
excelência do Prêmio Nacional da Qualidade® (PNQ). Prêmio é o 
reconhecimento máximo à excelência da gestão das organizações no Brasil. 
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CRITÉRIOS DE EXCELÊNCIA DO PNQ 
- Informações e conhecimento; Liderança; Estratégia e planos; Processos; 
Pessoas; Clientes; Sociedade e Resultados. 
 
FUNDAMENTOS DA EXCELÊNCIA - Modelo de Excelência da Gestão® (MEG). 
- Pensamento Sistêmico; Aprendizado organizacional; Cultura da melhoria 
contínua; Liderança e constância de propósitos; Orientação por processos e 
informações; Visão de futuro; Geração de Valores; Valorização das pessoas; 
Conhecimento sobre o cliente e o mercado; Desenvolvimento de parcerias; 
Responsabilidade social. 
 
VIII. COORDENAÇÃO 
 
Prof. M.Sc. Ricardo Antonio Bueno Soares 
Possui graduação em Administração de Empresas e Mestrado em Ciências 
Jurídicas e Empresariais pela Universidade Antonio de Nebrija (2001). 
Atualmente é Professor da Escola Politécnica da URJ, Diretor de Marketing da 
IPMA Brasil, Diretor executivo da P&D Consulting, Consultor Empresarial, 
Coordenador de vários Livros e membro do conselho pedagógico da Editora 
Impetus. 
A Coordenação do curso de GESTÃO COM PESSOAS é responsável pela 
Elaboração do Projeto Pedagógico do Curso e sua permanente atualização. É 
também responsável pelo gerenciamento do curso e da integração docente e 
discente, com objetivo de garantir o pleno sucesso na execução deste projeto 
pedagógico. 
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IX. CARGA HORÁRIA TOTAL 
 
Em sala de aula (aulas expositivas): 360 horas/aula 
 
X. PERÍODO E PERIODICIDADE 
 
Período de duração do Curso: 18 meses.   
O presente Curso será ministrado através de aulas teóricas/práticas, com 
estudos de casos e aplicação de exercícios simulados. As aulas serão ministradas 
na modalidade presencial associada à oferta de disciplinas à distância e trabalhos 
discentes efetivos acontecendo quinzenalmente em horário integral aos 
sábados. das 8:30h  às 16:30h. 
 
XI. RELAÇÃO ENTRE O PERFIL ACADÊMICO/PROFISSIONAL DO DOCENTE E A 
DISCIPLINA QUE O MESMO MINISTRARÁ 
 
Todos os docentes têm atuação prática relevante na área de Gestão de Pessoas 
e Negócios e Coaching. Esta atuação prática foi o que permitiu a construção e a 
concretização deste projeto de curso. Todos os professores realizam pesquisa 
e/ou orientações na área de cursos de Graduação e de stricto sensu. 
 
XII. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
 

MÓDULO I: Informações e conhecimento 
Fundamentos de Gestão e Critérios excelência PNQ. Aula (Inaugural) 
Gestão do Conhecimento e Educação corporativa. 
SIG - Sistemas de informações gerenciais. 
Benchmarking & Inteligência Competitiva. 
Didática do ensino superior. 
Metodologia científica. 
Orientação de TCC* 
MÓDULO II: Liderança, Cultura de excelência e Análise do desempenho da organização. 
Avaliação de desempenho e sistemas de recompensa em gestão com pessoas. 
Liderança (coaching/mentoring). 
Gestão por competências 
MÓDULO III: Pessoas 
Comportamento Humano nas Organizações.  
Motivação Humana e mobilização de Equipes. 
Comunicação e Relacionamento Interpessoal.  
Processo decisório com foco em Gestão com Pessoas 
Negociação e Gestão de Conflitos. 
Gestão da Qualidade de Vida no Trabalho. 
MÓDULO IV: Estratégia e Planos 
Planejamento Estratégico de Gestão com Pessoas.  
O Balanced Scorecard aplicado a Gestão com Pessoas. 
MÓDULO V: Processos 
Auditorias em gestão com pessoas 
Subsistemas de gestão pessoas: subsistemas de Provisão, de aplicação, de Manutenção de desenvolvimento e 
de monitoramento. 
Sistemas de Gestão da Qualidade. 
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Gestão de projetos em Gestão com Pessoas 
MÓDULO VI: Clientes 
Gestão estratégica de serviços 
Jogos e Dinâmicas aplicadas à gestão com pessoas. 
Gestão de Atendimento e Relacionamento com os clientes 
MÓDULO VII: Sociedade 
Responsabilidade socioambiental 
Ética e Comprometimento 

MÓDULO VIII: Resultados  

Indicadores de desempenho em RH. 
Gestão da sustentabilidade organizacional 
MÓDULO IX: Ferramentas de apoio à Gestão com Pessoas 
Técnicas de reuniões eficazes  
Técnicas de organização pessoal e profissional 
Técnicas de gestão de conflitos. 

 

h) CARGA HORÁRIA 

Carga horária total do curso: 370 horas/aula. 
 
 

MÓDULO I - INFORMAÇÕES E CONHECIMENTO 
 
1) Fundamentos de Gestão e Critérios Excelência PNQ. Aula (Inaugural) 9h 
Ementa: Os fundamentos de gestão: a Fundação Nacional da Qualidade. Os 
Fundamentos da Excelência em Gestão. O Modelo de Excelência da Gestão ® 
(MEG). Critérios excelência: liderança, estratégias e planos, clientes, sociedade, 
informações e conhecimento, pessoas, processos e resultados. 
Bibliografia Básica 
- FUNDAÇÃO NACIONAL DA QUALIDADE. Critérios Compromisso com a 
Excelência e Rumo à Excelência 2008: Rede Nacional de Excelência. São Paulo: 
Fundação Nacional da Qualidade, 2008. 
- GARVIN, David A. Gerenciando a qualidade: a visão estratégica e competitiva. 
Rio de Janeiro: Qualitymark, 2002. 
Bibliografia Complementar: 
- LATHAM, John; VINYARD, John. Baldrige user’s guide: organization diagnosis, 
design, and  transformation. New Jersey: John Wiley &Sons, 2006. 
- HARRISON, Michael I.; SHIROM, Arie. Organizational diagnosis and assessment: 
bridging theory and practice. California: Sage Publications, 1999. 
 
2) Gestão do Conhecimento e Educação Corporativa. 9h 
Ementa: Conceituação de Gestão do Conhecimento, teorias e princípios. Visão 
estratégica da informação na sociedade do conhecimento. Informação e 
Conhecimento no contexto organizacional. Educação Corporativa conceito e 
experiências. Universidades corporativas. 
Bibliografia Básica: 

*O TCC será orientado por uma equipe de professores onde distribuição 
das 27 horas alocadas para a orientação de TCC será proporcional ao 
número de alunos orientados.  
 
 Disciplinas enquadradas como Atividades  dicentes extra classe 
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- NONAKA, L.; TAKEUCHI, H Criação do Conhecimento na empresa: Como 
empresas japonesas geram a dinâmica da inovação. Rio de Janeiro: Campus, 
1997. 
- THIESEN, J. DA S. O futuro da educação: contribuições da gestão do 
conhecimento. Campinas: Papirus, 2011. 
- EBOLI, M. FISHER, A. L.; AMORIM, W. A. P. Educação Corporativa: 
Fundamentos, evolução e implantação de projetos. São Paulo: Atlas, 2010. 
Bibliografia Complementar: 
- RICARDO, E. J. Gestão da educação corporativa. São Paulo: Pearson, 2007. 
- MEISTER, J. C. Educação Corporativa: a gestão do capital intelectual através das 
universidades corporativas. São Paulo: Makron Books, 1999. 
- WOODE JÚNIOR, T. Mudança organizacional: aprofundando temas atuais em 
administração. São Paulo, Atlas, 1995. 
 
3) SIG - Sistemas de Informações Gerenciais. 9h 
Ementa: Gestão de informações dentro das organizações. Estudar a coleta, 
processamento e administração das informações internas e externas de uma 
empresa. Buscar uma visão adequada baseada em um banco de informações 
coerente, potencializando as decisões na gestão com pessoas. 
Bibliografia Básica: 
- LAUDON, Kenneth C. Sistemas de informações gerenciais. 7 ed. São Paulo: 
Pearson Prentice Hall, 2009. 
- O`BRIEN,James.Sistemas de Informação e as Decisões Gerenciais. São 
Paulo:Saraiva,2007. 
- REZENDE, Denis Alcides. Sistemas de Informações Organizacionais: guia prático 
para cursos de administração, contabilidade e informática. São Paulo: Atlas, 
2005. 
Bibliografia Complementar: 
- FONTES, Eduardo. Segurança da Informação: o usuário faz a diferença. São 
Paulo: Saraiva, 2006. 
- LAUDON, Kenneth C. Sistemas de Informação Gerenciais. São Paulo: Pearson, 
2007. 
- OBRIEN, James A.; MARAKAS, George M.; Administração de Sistemas de 
informação: uma introdução. São Paulo, SP: McGraw-Hill, 2007. 
 
4) Benchmarking & Inteligência Competitiva. 9h 
Ementa: Benchmarking conceito. Benchmarking interno e competitivo. O 
conceito de Inteligência Competitiva. Gestão da informação e do conhecimento. 
O processo de inteligência competitiva e a gestão de estratégias organizacionais. 
Planejamento das necessidades de informação. A Coleta e análise de 
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informações. Big Data e Data Mining: Integração entre gestão do conhecimento 
e inteligência competitiva. 
Bibliografia Básica: 
- PASSOS, Alfredo. Inteligência competitiva: como fazer IC acontecer na sua 
empresa. São Paulo: LCTE, 2005. 
- KAHANER, Larry. Competitive intelligence. New York: Simon & Schuster Press, 
1996.ANGELONI, M. T. (coord.).  
- PORTER, Michael E. Estratégia competitiva: técnicas para análise de indústrias 
e da concorrência. 2 ed. Rio de Janeiro: Campus, 2005. 
Bibliografia Complementar: 
- LERNER,Walter. Como Planejar e Organizar Negócios Competitivos. São 
Paulo:Thomson, 2006. 
- DAVENPORT, T. H.; PRUSAK, L. Conhecimento empresarial: como as 
organizações gerenciam o seu capital intelectual. Rio de Janeiro: Campus, 1998. 
- STEWART, T. Capital intelectual: a nova vantagem competitiva das empresas. 
Rio de Janeiro: Campus, 1998. 
- SENGE, P. A quinta disciplina. São Paulo: Best Seller, 1990. 
- MCGEE, J.; PRUSAK, Laurence. Gerenciamento estratégico da informação. Rio 
de Janeiro: Campus, 1994. 
 
5) Didática do Ensino Superior. 18 h 
Ementa: O gestor com pessoas e a relação ensino-aprendizagem. Conceitos 
fundamentais em didática do ensino superior. Estratégias de ensino. O processo 
ensino/aprendizagem. Dimensões do processo didático e seus eixos 
norteadores: ensinar, aprender, pesquisar e avaliar. As organizações e o 
desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem: os planos de aula e os 
programas de treinamento. Os objetivos de ensino, os conteúdos programáticos 
as estratégias de ensino-aprendizagem. As interações em sala de aula: o papel 
dos professores e dos alunos. 
Bibliografia Básica: 
- LOWMAN, J. Dominando as Técnicas de Ensino. Atlas, 2004.  
- FREIRE, P. Pedagogia de Autonomia: saberes necessários à prática educativa. 
São Paulo: Paz e Terra, 1996.  
- PERRENOUD, P. Dez novas Competências para ensinar. Porto Alegre: ARTMED, 
2000. 
Bibliografia Complementar: 
- MOREIRA, D.A. (org) Didática do ensino superior: técnicas e tendências. São 
Paulo: Pioneira, 1997. 
- BORDENAVE, J.D.; PEREIA, A.M. Estratégias de ensino-aprendizagem. São 
Paulo: Vozes. 1999. 
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- GIL, A.C. Avaliação da aprendizagem: Metodologia do Ensino Superior. São 
Paulo: Atlas, 1997. 

 
6) Metodologia Científica. 18h 
Ementa: Fundamentos da Metodologia Científica. A Comunicação Científica. 
Métodos e técnicas de pesquisa. A comunicação entre orientados/orientadores.  
Normas para Elaboração de Trabalhos Acadêmicos.  O pré-projetode pesquisa. 
O Projeto de Pesquisa. A organização de texto científico (Normas ABNT). 
Bibliografia Básica: 
- ACEVEDO, Claudia R., NOHARA, Jouliana J. Monografia no Curso de 
Administração: guia completo de conteúdo e forma: inclui normas da ABNT, TCC, 
TGI, trabalhos de estágio, MBA, dissertações, teses. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2006. 
- ROESCH, Silvia Maria A., MELLO, Maria I. Projetos de Estágio e Pesquisa em 
Administração: guia para estágios, TCC, dissertações e estudos de caso. 3ª ed. 
São Paulo: Atlas, 2007. 
- VERGARA, Sylvia C. Projetos e Relatórios de Pesquisa em Administração. São 
Paulo: Atlas, 2007. 
- ANDRADE, M. M. Redação científica: elaboração de TCC passo a passo. São 
Paulo: Factash, 2007.  
- SALOMON, D. V. Como fazer uma monografia. 10.ed. São Paulo: Martins 
Fontes, 2001.  
Bibliografia Complementar: 
- AZEVEDO, I. B. O Prazer da Produção Científica. São Paulo: Hagnos, 2000. 
- BRENNER, E. M. Manual de Planejamento e Apresentação de Trabalhos 
Acadêmicos. São Paulo: Atlas, 2007 
- PARRA FILHO, D.; SANTOS, J. A. Apresentação de trabalhos científicos: 
monografia, TCC, teses e dissertações. 7.ed. São Paulo: Futura, 2002.  
- OLIVEIRA, S. L. Tratado de metodologia científica: projetos de pesquisas, TGI, 
TCC, monografias, dissertações e teses. 2.ed. São Paulo: Pioneira, 2000. 
- MEDEIROS. J. B. Redação Científica: A prática de Fechamento, resumo, 
resenhas. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2000. 
- MONTEIRO, G. Guia para a elaboração de projetos, trabalhos de conclusão de 
curso (TCCs), dissertações e teses. São Paulo: Edicon,1998. 
 

MÓDULO II - LIDERANÇA, CULTURA DE EXCELÊNCIA E ANÁLISE DO 
DESEMPENHO DA ORGANIZAÇÃO 

 
7) Liderança, Coaching e Mentoring 18h 
Ementa: Contextualização dos novos comportamentos organizacionais. Visão da 
liderança como uma competência intrínseca. Compreensão do processo de 
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liderança com foco em resultados. Compreensão do processo de Coaching e de 
outros processos de desenvolvimento.  Ferramentas de coaching e noções de 
aplicação. O conceito de mentoring. Objetivos do mentoring nas organizações.  
Bibliografia Básica: 
- CAVALCANTI, Vera Lucia (Et al.). Liderança e motivação. 3. ed. Rio de Janeiro, 
RJ: FGV Ed., 2009. 
- BLOCH, Vicky.; MENDES, J.; VISCONTE, Luiz. Coaching Executivo : Uma questão 
de atitude. Rio de Janeiro : Elsevier, 2012 
- CHARAN, R.; DROTTER, S.; NOEL, J. Pipeline de liderança: O Desenvolvimento 
de líderes como diferencial competitivo. São Paulo: Elsevier, 2012 
Bibliografia Complementar: 
- HARVARD BUSINESS REVIEW; Rodriguez, Martius Vicente Rodriguez y, Org. 
Liderança e motivação Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.  
- CARPILOVSKY, Marcelo; Cavalcanti, Vera Lucia; Lund, Myrian. Liderança e 
motivação Rio de Janeiro: FGV, 2005.  
- FIORELLI, José Osmir. Psicologia para administradores: integrando teoria e 
prática. 2 ed. São Paula: Atlas, 2001. 
 
8) Gestão por Competências. 9h 
Ementa: O que é gestão e quem é o gestor nos tempos atuais. O que são 
competências. Gestão de competências – GC. A compreensão e elaboração de 
modelos de gestão por competências. O alinhamento das competências 
individuais às organizacionais. O mapeamento e a descrição das competências 
na gestão com pessoas.  
Bibliografia Básica: 
- MASCARENHAS, A.O. Gestão estratégica de pessoas. São Paulo, CENGAGE 
Learning , 2008. 
- VASCONCELOS, F.C. e CIRINO, A.B. Vantagem competitiva: os modelos teóricos 
atuais e a convergência entre estratégia e teoria organizacional. RAE – Revista 
de Administração de Empresas, v.40, n.4, pp.20-37, 2000. 
- ALBUQUERQUE, L.G. A gestão estratégica de pessoas. In: FLEURY, M.T.L.et al. 
As pessoas na organização. São Paulo, Ed. Gente, 2000. 
Bibliografia Complementar: 
- DUTRA, J. S. Gestão por competências. São Paulo, Ed. Gente, 2001. 
- FLEURY,M.T.L. A gestão de competência e a estratégia organizacional.  
- FLEURY, M.T.L.et al. As pessoas na organização. São Paulo, Ed. Gente, 2000. 
- RUANO, A.M. Gestão por competências. Uma perspectiva para a consolidação 
da gestão estratégica de recursos humanos. São Paulo: ABRH – Nacional, 2003. 
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MÓDULO III – PESSOAS 
 
9) Comportamento Humano nas Organizações. 9h 
Ementa: Aspectos do comportamento das organizações e das pessoas. 
Motivação e satisfação no ambiente de trabalho.  Dinâmica de grupos e equipes 
de trabalho. Relações interpessoais e mecanismos que movem o 
comportamento humano; Empowerment e participação. Gestão da mudança.  
Bibliografia Básica: 
- ROBBINS, Stephen P.; Comportamento organizacional. 11 ed. São Paulo: 
Pearson Education do Brasil, 2007.  
- NEWSTROM, J. W. Comportamento organizacional: o comportamento humano 
no trabalho. São Paulo: McGraw-Hill, 2008.  
- SOTO, E. Comportamento organizacional: o impacto das emoções. São Paulo: 
Cengage Learning, 2011.  
- WAGNER, J. A.; HOLLENBECK, J. R. Comportamento organizacional: criando 
vantagem competitiva. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2009.  
Bibliografia Complementar: 
- NEWSTROM, J. W. Comportamento organizacional: o comportamento humano 
no trabalho. São Paulo: McGraw-Hill, 2008. 
- FIORELLI, J. O. Psicologia para administradores: integrando teoria e prática. 5. 
ed. São Paulo: Atlas, 2006. 
 
10) Motivação Humana e mobilização de Equipes. 9h 
Ementa: Conceitos básicos de motivação. Motivação intrínseca x motivação 
extrínseca. Principais teorias motivacionais: Maslow, Herzberg, Aldfer, Kurt 
Lewin. Modelo de aplicabilidade à Gestão com pessoas. Team building. 
Bibliografia Básica: 
- ROBBINS, Stephen P. Comportamento organizacional. São Paulo: Pearson 
Education, 2009.  
 - VECCHIO, Robert P. Comportamento organizacional: conceitos básicos. São 
Paulo: Cengage Learning, 2008.  
- WAGNER, John A., Hollenbeck, John R. Comportamento organizacional:  
criando vantagem competitiva. São Paulo: Saraiva, 2009.  
Bibliografia Complementar: 
- GRIFFIN, Ricky W., MOORHEAD, Gregory. Fundamentos do comportamento 
organizacional. São Paulo: Ática, 2006.  
- ROBBINS, Stephen P. Fundamentos do comportamento organizacional. São 
Paulo: Pearson Prentice Hall, 2004.  
- BERGAMINI, Cecilia Whitaker. Motivação nas organizações. 4 ed. São Paulo: 
Atlas, 2000.  



 
 

 

19 
 

 
11) Comunicação e Relacionamento Interpessoal. 18h 
Ementa: O modelo de comunicação. Principais barreiras à comunicação. 
Gerenciando a comunicação formal e informal. Reconhecendo os canais 
preferenciais. A comunicação plena e o rapport. Assertividade para comunicar e 
convencer. O gerenciamento eficaz do feedback corretivo e de incentivo. 
Bibliografia Básica: 
- ROGER, Cahen. Comunicação empresarial. 10 ed. Rio de Janeiro: Best Seller, 
2005.  
- PIMENTA, Maria Alzira. Comunicação empresarial: conceitos e técnicas para 
administradores Campinas: Alínea, 2002. 
- BUENO, WILSON DA COSTA. Comunicação empresarial: teoria e pesquisa 
Barueri: Manole, 2003.  
Bibliografia Complementar: 
- REGO, Francisco Gaudêncio Torquato do. Comunicação Empresarial, 
Comunicação Institucional, São Paulo, Summus, 1986. 
- REGO, Francisco Gaudêncio Torquato do. Comunicação empresarial, 
comunicação institucional: conceitos, estratégias, sistemas, estrutura, 
planejamento e técnicas. São Paulo: Summus, 1986.  
- MEDEIROS, João Bosco. Correspondência: Técnicas de Comunicação Criativa, 
São Paulo, Atlas, 2002 
- BAHIA, Juarez. Introdução à Comunicação Empresarial, Rio de Janeiro, Mauá, 
1995. 
 
12) Processo decisório com foco em Gestão com Pessoas - 9h 
Ementa: Conhecendo os principais estilos decisoriais. Aprendendo a reconhecer 
e conviver com as diferenças. Os fatores de bloqueio à tomada de decisão. Ciclo 
estratégico da Decisão. As técnicas, estratégias e táticas do processo decisório. 
As técnicas e Ferramentas para soluções de problemas. Vencendo as resistências 
e superando impasses. Reconhecendo e saindo das armadilhas. 
Bibliografia Básica: 
BAZERMAN, M.H. Processo Decisório. Rio de Janeiro: Campus, 2004. 
GOMES, L.F.A.M. Tomada de decisão gerencial: enfoque multicritério. 2 ed. São 
Paulo: Atlas, 2006. 
BRETAS, Maria J. Iara de & FONSECA, João G. Marques. Aspectos Conceituais da 
Decisão. Faces da Decisão. São Paulo: Makron Books, 2007. 
Bibliografia Complementar: 
- HBR (Harvard Business Review). Decisões mais inteligentes. Rio de Janeiro: 
Elsevier - Campus, 2008. 



 
 

 

20 
 

- FERNÁNDEZ-ARÁOZ, Claudio. Grandes decisões sobre pessoas: por que são tão 
importantes, por que são tão difíceis e como você pode dominá-las a fundo. São 
Paulo: DVS Editora, 2009. 
- RUSSO, J. Edward & SHOEMAKER, Paul J. H.  Tomada de Decisões: Armadilhas. 
Saraiva: São Paulo, 1993. 
 
13) Negociação e Gestão de Conflitos. 18h 
Ementa: O auto-conhecimento. Os estilos de negociadores. A competência 
interpessoal e a criatividade na solução de problemas. Flexibilidade, 
comportamento e resultado. Ciclo estratégico da negociação. As técnicas, 
estratégias e táticas de negociação. Criando as bases de argumentação. 
Influenciando a percepção do interlocutor. Estabelecendo a ZOPA: zona de 
possível acordo. A matriz de concessões. Vencendo as resistências e superando 
impasse. Estabelecendo o MACNA: melhor alternativa no caso de não acordo. 
Bibliografia Básica: 
- CARVALHAL, Eugenio do; ANDRÉ NETO, Antônio; ANDRADE, Gersem Martins de 
Negociação e Administração de conflitos. São Paulo: FGV, 2009. 
- MACEDO, Marcelo Álvaro da S.; ALYRIO, Rovigatti Danilo; BERNARDES, Rui 
Otávio. Princípio de Negociação: ferramentas e gestão. Atlas: São Paulo, 2007. 
- COHEN, Steven P. Como se tornar um bom negociador – 24 horas para fechar 
acordos duradouros e lucrativos. Rio de Janeiro: Sextante, 2008. 
Bibliografia Complementar: 
- CHIAVENATO, Idalberto. Administração nos novos tempos. 2 ed. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2004. 
- WANDERLEY, José Augusto. Negociação total: encontrando soluções, vencendo 
resistências, obtendo resultados. 7 ed. Gente: São Paulo, 2003. 
- WATKINS, Michael. Negociação - Série Harvard Business Essentials. Rio de 
Janeiro: Record, 2004. 
 
14) Gestão da qualidade de vida no trabalho. 9h 
Ementa: A importância da Qualidade de Vida no Trabalho. Aspectos 
motivacionais e vantagens competitivas. O senso de propósito e de 
pertencimento como fomentadores da realização pessoal e profissional. As 
emoções positivas, a felicidade, positividade, flow, resiliência, otimismo, estilo 
atributivo, personalidade autotélica e a adaptação hedonista. Os projetos de 
qualidade de vida para o trabalhador e sua família. 
Bibliografia Básica: 
- CSIKSZENTMIHALYI, M. A descoberta do fluxo: a psicologia do envolvimento 
com a vida cotidiana. São Paulo: Rocco, 1999. 
- CSIKSZENTMIHALYI, M. A Psicologia da felicidade. São Paulo: Saraiva, 1992. 
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- CSIKSZENTMIHALYI, M.; CSIKSZENTMIHALYI, I. S. Optimal experience: 
psychological studies of flow in consciousness. United Kingdom: Cambridge 
University, 1988. 
- ROBBINS, Stefhen P. Comportamento Organizacional. São Paulo: Pearson 
Prince Hall, 2005. 
Bibliografia Complementar: 
- CHIAVENATTO, Idalberto. Gestão de Pessoas. 3 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2010. 
- CARVALHO, Antonio & SERAFIM, Oziléia Clean Gomes. Administração de 
Recursos Humanos. Volume II. São Paulo: Pioneira, 2002.  
- MURRAY, E. J. Motivação e emoção. Rio de Janeiro: Zahar, 1978. 
 

MÓDULO IV - ESTRATÉGIA E PLANOS 
 
15) Planejamento Estratégico de Gestão com Pessoas.  18h 
Ementa: Planejamento e Estratégia: fundamentos. O Planejamento Estratégico 
de gestão com pessoas. O escopo Estratégico. Análise de Cenários. Análise do 
ambiental. Fatores críticos de sucesso. Matriz SWOT cruzada. Delineamento das 
Estratégias competitivas e de sustentação. Estratégias. Estratégias competitivas 
genéricas aplicadas à gestão com pessoas. 
Bibliografia Básica: 
- MINTZBERG,Henry;Ahlstrand Bruce;Joseph Lampel.Safári de Estratégia. Porto 
Alegre:Bookman,2007. 
Kaplan, Robert S. ; David P. Norton. Alinhamento: utilizando o BSC para criar 
sinergias corporativas. RJ: Campus, 2006;  
- KAPLAN,Robert; Norton P.David.BSC Mapas Estratégicos. São Paulo: Campos, 
2007. 
- KIM, W. Chan e MAUBORGNE, Renée. A estratégia do Oceano Azul. RJ: Campus, 
2005;  
Bibliografia Complementar: 
- MAcDONELL, E. e ANSOFF, H. I. Implantando a administração estratégica. São 
Paulo: São Paulo, Atlas, 2007. 
- BOHLANDER,George; Snell,Scott;Sherman Arthur. Administração de Recursos 
Humanos.São Paulo:Thomson,2006. 
- WRIGHT, Peter, KROLL, Mark J. e PARNELl, John. Administração estratégica: 
conceitos. São Paulo: Atlas, 2007 
 
16) O Balanced Scorecard aplicado a Gestão com Pessoas.  9h 
Ementa: O “Gap” entre o Planejamento Estratégico e a Gestão estratégica com 
Pessoas . Medição de desempenho através do Balanced Scorecard. Perspectivas 
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do Balanced Scorecard (finanças, clientes, processos internos e aprendizado & 
crescimento). Construção do Balanced Scorecard. Associação do Balanced 
Scorecard as estratégias de Gestão com pessoas.  
Bibliografia Básica: 
- BECKER, B.E.; HUSELID, M.A. e ULRICH, D. Gestão estratégica de pessoas com 
scorecard. São Paulo, Ed. Campus, 2001. 
- Balanced Scorecard (BSC). Perspectivas do BSC. Fases para implantação do BSC. 
Avaliação de desempenho pelo BSC. 
- KAPLAN, Robert S; NORTON, D. P. A estratégia em ação: balanced scorecard. 21 
ed. São Paulo: Elsevier, 1997. 
Bibliografia Complementar: 
- KIM, W. Chan; MAUBORGNE, Renée. A estratégia do oceano azul: como criar 
novos mercados e tornar a concorrência irrelevante. 16. ed. Rio de Janeiro: 
Elsevier; Campus, 2005. 
- MONTGOMERY, Cynthia A.; PORTER, Michael E. (Org). Estratégia: a busca da 
vantagem competitiva. Rio de Janeiro: Elsevier, 1998. 
- NIVEN, Paul R. Balanced Scorecard passo-a-passo: elevando o desempenho e 
mantendo resultados. Rio de Janeiro: Qualimark, 2005. 
 

MÓDULO V – PROCESSOS 
 

17) Auditorias em gestão com pessoas   9h 
Ementa: Fundamentos conceituais de auditoria. A função da auditoria na gestão 
estratégica. Instrumentos para implementação da auditoria interna nas 
organizações.  
Bibliografia Básica: 
- ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti. Auditoria: um curso moderno e completo. 7 ed. 
São Paulo: Atlas, 2010. 
- ATTIE, William. Auditoria: Conceitos e Aplicações. 3 ed. São Paulo, Atlas, 1998. 
- ATTIE, William. Auditoria interna. 2 ed. São Paulo, Atlas, 2007. 
Bibliografia Complementar: 
- BOYNTON, William C.; JOHNSON, Raymond N.; KELL, Walter Gerry. Auditoria. 
São Paulo: Atlas, 2002. 
- CREPALDI, Silvio Aparecido. Auditoria Contábil: Teoria e Prática. 3 ed. São Paulo, 
Atlas, 2004. 
 
18) Os Subsistemas de gestão com pessoas - 18 h 
Ementa: Mercado de trabalho e desafios atuais de Gestão com Pessoas. 
Subsistemas de Recursos Humanos: de provisão, de aplicação, de manutenção, 
de desenvolvimento e de monitoração. 
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Bibliografia Básica: 
- CHIAVENATO, I.  Recursos Humanos: o capital humano das organizações.  Rio 
de Janeiro; Elsevier, 2009.  
- DESSLER, Gary. Administração de Recursos Humanos. São Paulo; Pearson, 2008. 
- FRANÇA, A. C. Práticas de Recursos Humanos - Conceitos, Ferramentas e 
Procedimentos; São Paulo: Atlas, 2008. 
- LACOMBE, F. Recursos Humanos - Princípios e Tendências; São Paulo: Saraiva, 
2011. 
Bibliografia Complementar: 
- GIL, ANTONIO CARLOS. Gestão de Pessoas - Enfoque nos Papéis Profissionais. 
São Paulo; Atlas, 2007. 
BOHLANDER, G.; SNELL, S.  Administração de Recursos Humanos. São Paulo; 
Pioneira Thomson Learning,, 2010. 
MASCARENHAS, A. Gestão Estratégica de Pessoas: Evolução, Teoria e Crítica; São 
Paulo: Cengage Leraning, 2009. 
ACADEMIA PEARSON. Administração de Recursos Humanos. São Paulo: Pearson, 
2010. 
 
19) Sistemas de Gestão da Qualidade. 18h 
Ementa: Aspectos básicos da Qualidade: ciclo PDCA, métodos de prevenção e 
solução de problemas. Técnicas e ferramentas  gerenciais. Sistemas de gestão da 
qualidade e a normalização. O planejamento, o controle da qualidade, a garantia 
da qualidade e a melhoria contínua da qualidade. Os critérios de excelência e os 
prêmios regionais e nacionais.  
Bibliografia Básica: 
- JURAN, Joseph M. A qualidade desde o projeto: novos passos para o 
planejamento da qualidade em produtos e serviços. São Paulo: Thomson/ 
Pioneira, 2006. 
- AGUIAR, Silvio. Integração das ferramentas da qualidade ao PDCA e ao 
programa seis sigma. Nova Lima: INDG, 2006. 
- CARPINETTI, Luiz Cesar Ribeiro. MIGUEL, Paulo Augusto Cauchick. GEROLAMO, 
Mateus Cecílio. Gestão da qualidade ISO 9001:2009: princípios e requisitos. São 
Paulo: Atlas, 2009. 
Bibliografia Complementar: 
- BALLESTERO-ALVAREZ, M. E. Administração da qualidade e da produtividade: 
abordagem do processo administrativo. São Paulo: Atlas, 2001. 
- ECKES, G. A revolução dos seis sigmas: o método que levou a GE e outras 
empresas a transformar processos em lucros. 7 ed. Rio de Janeiro: Campus,2001. 
- HARRINGTON, H. J.; KNIGHT, A. A implantação da ISO 14000: como atualizar o 
sistema de gestão ambiental com eficácia. São Paulo: Atlas, 2001. 
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20) Gestão de projetos em Gestão com Pessoas - 18h 
Ementa: Definição de Projeto.Contexto e Evolução do Gerenciamento de 
Projetos. As áreas de conhecimento e os processos de gerenciamento do 
PMBoK.: iniciais, de planejamento, de execução, de controle e de encerramento. 
Ciclo de Vida dos Projetos. Estruturas Analíticas de Projetos (EAP).Diagrama de 
Gantt.Método  PERT/CPM.Caminho Crítico.Cronograma Físico e 
Financeiro.Alocação de recursos humanos e financeiros.Planejamento, 
Acompanhamento e Controle do Projeto. 
Bibliografia Básica: 
- GRAY, C. F.; LARSON, E. W. Gerenciamento de projetos: o processo gerencial. 
São Paulo: McGraw-Hill, 2009. 
- NOCÊRA, R. J. Gerenciamento de projetos: teoria e prática. 2009. 
- VARGAS, R. V. Manual prático do plano de projeto: utilizando o PMBOK guide. 
Rio de Janeiro: Brasport, 2009. 
- MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru, Administração de Projetos: transformando 
ideias em realidade. São Paulo: Atlas, 2007. 
Bibliografia Complementar: 
- MEREDITH, R.Jack;Mantel J.Samuel Jr.Administração de Projetos.São 
Paulo:LTC,2007. 
- KERZNER,Harold. Gestão de Projetos.Porto Alegre:Bookman, 2007. 
- DUFFY, Mary. Gestão de projetos. São Paulo: Campus, 2006. 
 

MÓDULO VI – CLIENTES 
 

21) Gestão estratégica de serviços - 9h 
Ementa: Marketing em serviços Conceitos e gestão de qualidade do serviço – 
“Customer Service”. O CRM. Estratégias em operações de serviços. Gestão de 
qualidade do serviço. Modelos de Pesquisa e gerenciamento da Satisfação do 
cliente. 
Bibliografia Básica: 
- COSTA NETO, Pedro Luiz de Oliveira; MELLO, Carlos Henrique Pereira; SILVA, 
Carlos Eduardo Sanches; TURRIONI, João Batista. Gestão do processo de 
desenvolvimento de serviços. São Paulo: Atlas, 2010. 
- DALLEDONNE, Jorge. Gestão de serviços. São Paulo: Senac-SP, 2009. 
FREIRE, Alexandre. Arte de gerenciar serviços. São Paulo: Artliber,2009. 
Bibliografia Complementar: 
- FITZSIMMONS, James A.; FITZSIMMONS, Mona J. Administração de serviços: 
operações, estratégia e tecnologia da informação. 4 ed. Porto Alegre: Bookman, 
2005. 
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- CORREA, Henrique L.; CAON, Mauro. Gestão de serviços: lucratividade por meio 
de operações de satisfação dos clientes. São Paulo: Atlas, 2002. 
- GIANESI, Irineu G. Nogueira; Correa, Henrique Luiz. Administração estratégica 
de serviços: operações para a satisfação do cliente. São Paulo: Atlas, 1994. 

 
22) Jogos e dinâmicas aplicadas à gestão com pessoas. 9h 
Ementa: Jogos: panorama Histórico. Jogos: principais conceitos. Tipologia dos 
jogos. Características e aplicabilidade dos jogos na gestão com pessoas. O papel 
do facilitador na condução de jogos. A ação do facilitador x processo grupal. O 
ciclo de atividade vivencial. As possibilidades e limitações dos jogos corporativos. 
Bibliografia Básica: 
- GRAMIGNA, Maria Rita. Jogos de empresas e técnicas vivenciais. 2 ed. São 
Paulo: Prentice Hall Brasil, 2006. 
- LUPERINI, Roberto. Dinâmicas e jogos na empresa: método, instrumento e 
práticas de treinamento. Rio de Janeiro: Vozes, 2008.  
- BARÇANTE, Luiz César. Jogos, negócios e empresas. Rio de Janeiro: 
Qualitymark, 2007. 
Bibliografia Complementar: 
- JALOWITZKI, Marise. Jogos e técnicas vivenciais nas empresas. 3 ed. São Paulo: 
Madras, 2001. 
- GOLDSTEIN, Maurício; READ, Philips. Jogos políticos nas empresas. Rio de 
Janeiro: Campus, 2009.  
- PLANTULLO, Vicente Lentini. Treinamento e desenvolvimento de empresas: 
análise de modelos. Curitiba: Juruá, 2008. 
 
23) Gestão do Atendimento e do Relacionamento com os clientes 9h 
Ementa: Cliente: quem é quem neste negócio?  Foco no foco do cliente: 
resultados e sustentabildade do negócio.   A visão sistêmica: cooperação interna 
x competição externa.  Atendimento & relacionamento com o cliente interno: 
edificando a base para excelência organizacional. Principais cuidados no 
atendimento e relacionamento com os clientes. Aprendendo a lidar com as 
críticas. Atitudes que geram comportamentos defensivos e receptivos nos 
clientes. Como encantar e fãdelizar os clientes. O CRM. 
Bibliografia Básica: 
- PERRY, Bill; FORD, Lisa; MCNAIR, David. O excepcional atendimento ao cliente. 
São Paulo: Edicta, 2005. 
- COSTA NETO, Pedro Luiz de Oliveira; MELLO, Carlos Henrique Pereira; SILVA, 
Carlos Eduardo Sanches; TURRIONI, João Batista. Gestão do processo de 
desenvolvimento de serviços. São Paulo: Atlas, 2010. 
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- ANGELO, Cláudio F. de.; GIANGRANDE, Vera. Marketing de relacionamento no 
varejo. São Paulo: Saint Paul, 2004. 
- DANTAS, Edmundo B. Atendimento ao público nas organizações. São Paulo: 
Senac, 2004. 
Bibliografia Complementar: 
- DALLEDONNE, Jorge. Gestão de serviços. São Paulo: Senac-SP, 2009. 
- FREIRE, Alexandre. Arte de gerenciar serviços. São Paulo: Artliber, 2009. 
- LAS CASAS, Alexandre L. Administração de Vendas. 8 ed. São Paulo: Atlas, 2005. 
- FITZSIMMONS, James A.; FITZSIMMONS, Mona J. Administração de serviços: 
operações, estratégia e tecnologia da informação. 4 ed. Porto Alegre: Bookman, 
2005. 
- STANTON, John L. SPIRO, Rosann. Administração de vendas. 10 ed. São Paulo: 
LTC, 2000. 

MÓDULO VII -  SOCIEDADE 
 

24) Responsabilidade socioambiental 9h 
Ementa: Desenvolvimento sustentável. Sustentabilidade. Responsabilidade 
social. Responsabilidade ambiental. Contabilidade social e ambiental.  
Bibliografia Básica: 
- NASCIMENTO, L. F.; LEMOS, A.D.C; MELLO, M. C. A. Gestão Socioambiental 
Estratégica. Porto Alegre: Editora Bookman, 2008.  
- BARBIERI, J. C., SIMANTOB, M. A. Organizações Inovadoras Sustentáveis. São 
Paulo: Atlas.2007.  
- TACHIZAWA, T. et al. Gestão Ambiental - Enfoque estratégico aplicado ao 
desenvolvimento sustentável. São Paulo: Pearson. 2006. 
Bibliografia Complementar: 
- TACHIZAWA, T et al. Gestão Ambiental – Enfoque estratégico aplicado ao 
desenvolvimento sustentável. São Paulo: Pearson. 2006. 
- BARBIERI, J.C. Gestão Ambiental Empresarial. Conceitos, Modelos e 
Instrumentos. São Paulo: Saraiva. 2004. 
- MORAES, Luís Carlos Silva de. Curso de Direito Ambiental. São Paulo: Atlas, 
2001. 

 
25) Ética e Comprometimento 9h 
Ementa: O conceito de ética e seu objeto de estudo. As teorias éticas e os 
processos de decisão. A ética e a moral. A questão ética nas organizações. A ética 
e a lógica dos resultados. Os mitos sobre negócios; A conduta ética na Gestão 
com pessoas. 
Bibliografia Básica: 
- MIRANDA, Danilo Santos de (org.) Ética e Cultura. São Paulo: Perspectiva, 2011. 
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- NIETZSCHE, Friedrich W. Além do Bem e do Mal: prelúdio a uma filosofia do 
futuro. São Paulo: Companhia das Letras, 2005. 
- SROUR, Robert H. Ética empresarial. Rio de Janeiro: Campus, 2003. 
- Oliveira, M. A. Correntes Fundamentais da Ética Contemporânea. São Paulo: 
Editora Vozes, 2000. 
Bibliografia Complementar: 
- VAZQUEZ, Adolfo Sanchez. Ética. 19 ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
1999.  
- RIOS, Terezinha Azeredo. Ética e Competência. 5.ed. São Paulo : Cortez, 1997.  
- BARBOSA, Avamor Berlanga, BERLANGA, Taylon Soffener. Ética geral e 
profissional. Marília: UNIMAR, 1999.  
- APPEL, Karl Otto - Estudos de Moral Moderna. São Paulo. Editora Vozes. 1994. 
- FRANKENA, W.K. Ética. Rio de Janeiro: Zahar.1981 
 

MÓDULO VIII – RESULTADOS 
 

26) Avaliação e indicadores de desempenho em RH. 9h 
Ementa: Avaliação de desempenho humano como um projeto integrado às 
práticas de administração de recursos humanos. Políticas e procedimentos para 
gestão de desempenho eficaz. Fatores que afetam o desempenho no cargo. 
Análise de ambientes empresariais maduros ou imaturos para a avaliação de 
desempenho. Modelos de avaliação de desempenho. A utilização de um sistema 
de indicadores de desempenho. A implantação de um sistema de indicadores de 
avaliação de desempenho. 
Bibliografia Básica: 
- ASSIS, Marcelino Tadeu de. Indicadores de Gestão de Recursos Humanos – 
usando indicadores demográficos, financeiros e de processos na gestão do 
capital humano. Qualimark, 2012. 
- Fundação Nacional da Qualidade – Critérios Compromisso com a Excelência e 
Rumo a Excelência 2008. São Paulo, 2008 
- DIEHL, Astor A.; TATIM, Denise C. Pesquisa em ciências sociais aplicadas. São 
Paulo: Prentice Hall, 2004. 
Bibliografia Complementar: 
- OLIVEIRA, Luís Martins de; HERNANDEZ José Perez Jr.; SILVA, Carlos Alberto dos 
Santos. Controladoria estratégica. São Paulo: Atlas, 2002. 
- BOUDREAU, John W. MILKOVICH, George T. Administração de Recursos 
Humanos. São Paulo: Atlas, 2000. 
- EDVINSSON, L.; MALONE, M. S. Capital intelectual. São Paulo: Makron Books, 
1998. 
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27) Gestão da sustentabilidade organizacional - 9h 
Ementa: O que são indicadores, por que usá-los e o que medir? Diferenças entre 
indicadores e índices. Princípios para indicadores de sustentabilidade e o marco 
regulatório. Sistemas de Gestão e Sustentabilidade (ISO 9001, ISO 14000, OHSAS 
18001, ISO 26000, ISO 50001). Panorama dos sistemas de indicadores socio-
ambientais e de accountability nacionais e internacionais. Desenvolver 
habilidades e competências para a geração de valor sustentável. Aprofundar 
conhecimentos sobre indicadores, além de ferramentas e sistemas de gestão. 
Como estruturar um conjunto de indicadores, calcular e comunicar os 
resultados.  
Bibliografia Básica: 
- BATISTA, Fábio Ferreira. Curso de Elaboração de Indicadores de Desempenho 
Organizacional. Brasília: ESAD, 2008. 
- ALMEIDA, Fernando. O bom negócio da sustentabilidade. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 2002. 
- VAN BELLEN, Hans Michel. Indicadores de sustentabilidade. Rio de Janeiro: FGV, 
2007. 
Bibliografia Complementar: 
- MONTGOMERY, C. A.; PORTER, M. E. Estratégia: A busca da vantagem 
competitiva. São Paulo: Campus, 2005. 
- DAY, G.S.; REBSTEIN, D.J. A dinâmica da estratégia competitiva. Rio de Janeiro: 
Campus, 1999.PORTER, M.E. Estratégia competitiva. Rio de Janeiro: Campus, 
2005. 
- ROBBINS, Stephen Paul. O Processo administrativo: integrando teoria e prática. 
Tradução de Wiktor Wajntal e Isabel Corduan Weippert; revisão técnica Eunice 
Lacava Kwasnicka. São Paulo: Atlas, 1981. 

 
MÓDULO IX FERRAMENTAS DE APOIO À GESTÃO COM PESSOAS 

 
28) Técnicas de reuniões eficazes 9h 
Ementa: O que é uma reunião? Compreensão de conceito e campo de aplicação. 
Por que realizar reuniões? Rotineiras, desejáveis e necessárias.  O planejamento: 
principais cuidados para definir antecipadamente o passo a passo no 
desenvolvimento de reuniões. Preparando o ambiente da reunião: previsão e 
provisão de recursos, estabelecimento de Layout e ambiente psicológico 
positivo. Compreendendo a lógica de implementação de reuniões efetivas: O 
desenvolvimento: a condução e o controle dos fatores críticos de sucesso em 
reuniões.  O encerramento: como finalizar reuniões em acordo com o planejado 
assegurando o comprometimento das partes interessadas. followup: como 
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assegurar a concretização de resultados. O perfil do gestor/ facilitador de 
reuniões 
Bibliografia Básica: 
- DRESSLER, Larry, Reuniões eficazes. Lisboa: Actual Editora, 2008. 
- SILVEIRA NETO, Fernando Henrique. Outra Reunião? Rio de Janeiro: Editora 
COP, 2005. 
- THOMSET, Michael. Reuniões de Negócios. SP: Editora Maltese Norma, 1992. 
Bibliografia Complementar: 
- BERLO, David. O Processo de Comunicação. SP: Editora Nobre, 1989 
- MENDES, Eunice. Comunicação sem medo. RJ: Editora Gente, 1999 
- BITTENCOURT, Francisco R. Gestão de Reuniões. Apostila, 1999. 
 
29) Técnicas de organização pessoal e profissional - 9h Ementa: 
ASSERTIVIDADE: Foco como diferencial. Disciplina e Estratégia. Planejamento: 
Estabelecimento de prioridades. O planejamento semanal e diário. Instrumentos 
de trabalho. Administração do tempo e você. Tempo: uma dimensão crítica do 
sucesso. Interesses e preferências. Os desperdiçadores do tempo. A delegação 
produtiva. Conhecendo os diversos estilos organizacionais. Aprendendo a 
otimizar o seu estilo pessoal. O Programa de Eficiência Pessoal. Organização do 
espaço físico e virtual. O programa 5S.  
Bibliografia Básica:  
- ALLEN, David. Produtividade Pessoal – A arte da produtividade sem stress. Rio 
de Janeiro, Editora Campus, 2001   JENSEN, BILL. O guia da simplicidade. Rio de 
janeiro, Editora Elsevier, 2004 
- KÜSTENMACHER, Werner Tiki; SEIWERT, Lothar J. Simplifique sua vida. São 
Paulo, Editora Fundamento, 2004 
- ROBBINS, Stephen P. Comportamento Organizacional. Trad. Christina Ávila de 
Menezes — Rio de Janeiro: LTC, 8a. ed., 1999. 
Bibliografia Complementar: 
- MARINS FILHO, Luiz Almeida. Administração hoje. Não dá tempo! Harbra, SP, 
1998.  
- SCHLENGER, Sunny & ROESCH, Roberta. Organize-se! São Paulo: Harbra, 1992.   
- FOLHA DE S. PAULO – Série Sucesso Profissional. Como administrar o tempo. 
São Paulo, Publifolha, 1999.   
- ALLEN, David. Produtividade Pessoal – A arte da produtividade sem stress. Rio 
de Janeiro, Editora Campus, 2001. 
 
30) Técnicas de gestão de conflitos.  9h 
Ementa: As diversas visões do conflito. Tipologia dos conflitos. Causa e natureza 
dos conflitos. O Poder na resolução de conflitos. Estilos pessoais e resolução de 
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conflitos. As 05 Técnicas para a gestão de conflitos. Planejamento e Gestão 
proativa de conflitos. A Gestão de Conflitos e a otimização do Clima 
Organizacional. 
Bibliografia Básica: 
- CARVALHAL, Eugenio do; ANDRÉ NETO, Antônio; ANDRADE, Gersem Martins de 
Negociação e Administração de conflitos. São Paulo: FGV, 2009.  
- CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas: e o novo papel dos recursos 
humanos na organização. 2 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 
 
XIII. CORPO DOCENTE 
 
Ricardo Antonio Bueno Soares (Coordenador) 
Possui graduação em Administração de Empresas e Mestrado em Ciências 
Jurídicas e Empresariais pela Universidade Antonio de Nebrija (2001). 
Atualmente é Professor da Escola Politécnica da URJ, Diretor de Marketing da 
IPMA Brasil, Diretor executivo da P&D Consulting, Consultor Empresarial, 
Coordenador de vários Livros e membro do conselho pedagógico da Editora 
Impetus. 
 
Alessandro Garcia de Castro 
Possui graduação em Administração pela Universidade Federal Rural do Rio de 
Janeiro (1998), e Mestrando Pela UFF. Atualmente é Coordenador Adjunto e 
professor universitário no curso de Administração da Universidade Castelo 
Branco. Tem experiência na área de Administração, com ênfase em 
Administração, atuando principalmente nos seguintes temas: indicadores, 
organizações virtuais e critérios de avaliação e sustentabilidade. 
 
Antonio de Almeida Alexandre 
Possui Mestrado em Ciências da Educação - Linha de Pesquisa Bioética: 
(Universidade Americana - Assunção). Pós-Graduação em Docência do Ensino 
Superior: (Universidade Cândido Mendes) – Pós-Graduação em Teologia: (PUC - 
RJ) Graduação em Bacharel em Administração de Empresas (Faculdades 
Integradas de Jacarepaguá: RJ) (1996). Professor desde 2001 da Faculdades 
Integradas de Jacarepaguá. Professor de Pós-Graduação na Docente Consultoria 
Ltda. e Professor da Faculdade São Judas Tadeu, desde 2011, lecionando diversas 
disciplinas no Curso de Administração. 
 
Odon Esteve Bella 
Possui graduação em Ciências Navais pela Escola Naval (1979) e mestrado em 
Administracao pela Universidade Federal Fluminense (2001). Atualmente é 
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coordenador de pós-graduação da Fundação de Apoio ao Cefet. Tem experiência 
na área de Engenharia de Produção, com ênfase em Garantia de Controle de 
Qualidade, atuando principalmente nos seguintes temas: processos, resultados, 
pessoas, planejamento e liderança. 
 
Denise Teixeira Pinto Telles Fernandes 
Possui mestrado em Psicologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(1992). Especialização em Gestão Estratégica de Recursos Humanos pela 
Universidade Estácio de Sá (2008) Especialização em Neurociências pela 
Universidade Federal do Rio de Janeiro 
 
Carlos Augusto Correia Lima Reis 
Formado em Administração de Empresas e Pública pela Universidade Federal 
Rural do Rio de Janeiro, especialização em Gestão da Qualidade, MBA em 
Sistemas de Administração, aperfeiçoamento em Gestão Hospitalar e é mestre 
em Gestão e Estratégia de Negócios. Atualmente é Analista de Gestão na 
FIOCRUZ, atuando no perfil de gestão institucional; é professor de cursos de 
graduação e pós-graduação na área de gestão, atuando principalmente com os 
seguintes temas: estratégia empresarial, Gestão com Pessoas, administração 
pública, gestão da qualidade, modelagem organizacional e gestão de processos. 
 
Diana Quintella 
Mestre em Administração de Empresas pela Université François Rebolais/UERJ, 
MBA em Gestão Empresarial com ênfase em Gestão com Pessoas pela UFF, 
Graduação em Psicologia. - Profissional com mais de 7 anos de experiência na 
área de Recursos Humanos, com ênfase em Desenvolvimento Organizacional. 
Sólida experiência com Gestão de Desempenho e Competência; Assessment 
Profissional; Programas de Desenvolvimento de Carreira; Elaboração, Condução 
e Acompanhamento de Programas de Treinamento; Implantação e execução de 
Programas Trainee, Estágio e Integração; Recrutamento & Seleção. 
 
Débora Dias Gomes da Silva 
Pedagoga. Mestre pela COPPE-UFRJ (2000). Mestre em Educação pela UNIRIO 
(2013). Possui graduação em Língua Portuguesa pela Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (1984), graduação em Pedagogia pelo Instituto Isabel (1991). Pós 
Graduada em Didática do Ensino Superior. Atualmente é professora convidada 
da UFF/LATEC – Pós-Graduação da UFF, professora na pós-graduação da 
Faculdade de Maringá e Faculdade América do Sul - Paraná. É Diretora geral do 
Esil Educacional - Unidade Tijuca e Penha. Diretora Técnica-Pedagógica do 
Instituto Pertencer. Diretora Pedagógica da DDG-Educon, empresa de 
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consultoria e treinamentos organizacionais. Especialista em Educação 
Corporativa.  
 
Kleber Costa Rodrigues 
Mestrado em Engenharia de Produção (Conceito CAPES 5). Especialização em 
Marketing pela PUC-Rio, Brasil. Conferencista do Congresso Brasileiro de 
Treinamento e Desenvolvimento 2013 Por 2 vezes premiado no Latin American 
Quality Awards 2012 e 2014 Recebeu o prêmio "Speaker of the year 2012" no 
Brazil Quality Summit 2012 " Há mais de 12 anos desenvolvendo soluções 
corporativas de consultoria e desenvolvimento; Professor dos cursos de 
graduação e de pós-graduação, na área de Gestão com Pessoas, em vários 
estados do país, para as faculdades Estácio de Sá, Unigranrio e São Camilo (ES); 
Atuou como coordenador adjunto da Associação Brasileira de Recursos 
Humanos (Núcleo Baixada Fluminense), durante a sua implantação; Desenvolveu 
e ministrou palestras e treinamentos em empresas como Petrobrás, Correios, 
Rotary, DPK, DHL, Di Marsi, Würth, Exxon Mobil, Devon Energy, FioCruz, Portal 
Networking, Tio Sam, Conecval, Prefeitura do Rio de Janeiro entre outras; 
Escreveu artigos que foram publicados nos maiores portais de RH e Vendas da 
América Latina e alguns europeus; Membro da equipe de conferencistas 
internacionais do Latin American Quality Institute. 
 
Vladimir Leite Gonçalves 
Possui graduação em Administração pela FPMR (1996), especialização em 
Comércio Eletrônico pela UESA (2001) e mestrado em Economia Empresarial 
pela UCM (2010). Atua como docente do IBMEC, Senac Rio, UCM e UCB. Possui 
grande experiência em docência do ensino superior e gestão acadêmica em 
diversas instituições de ensino. Tem experiência na área de Administração e TI, 
com ênfase em Finanças e Logística. 
 
Jeffrey Hanson Costa 
Mestre em Sistemas de Gestão, pela UFF (2004), MBA em E-business pela FGV/RJ 
(2001), pós-graduado em Marketing, pela PUC/RJ (1993), e formado em 
Engenharia, pela UFRJ (1988). É professor de Marketing Direto, de 
Relacionamento/CRM, Telemarketing/ Call Center, Atendimento a Clientes, 
Gestão Estratégica de Vendas, Negociação e E-Commerce, Planejamento de 
Marketing, em MBAs e cursos de extensão da FGV, UESA e Fundação Dom Cabral 
(anteriormente também na UFRJ e no IBMEC), além de professor de outras 
instituições e facilitador de cursos in company (com outros temas de Marketing, 
Negociação, Liderança, Persuasão, Vendas etc.). Também é Diretor de Regionais 
da ABEMD (desde 2000) e Palestrante nacional e internacional. 
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Raphael de Oliveira Albergarias Lopes 
Membro fundador e Presidente do IPMA Brasil. Líder brasileiro do Grupo de 
Revisão do ICB 4.00. Assessor Certificação IPMA. Sócio do IDGP (Instituto de 
Desenvolvimento em Gestão de Projetos). 12 anos de experiência em gestão de 
projetos e consultoria empresarial. Participação em mais de 60 projetos, desde 
implantação de megaprojetos de upstream e downstream até implementação 
de ERP e Modelagem de Processos. Professor convidado de pós-graduação nas 
seguintes instituições: Université Bordeaux, UFRJ, FIA/USP, IBMEC, UERJ, UVA e 
FGV. Pesquisador em Gestão de Projetos na POLI/UFRJ e na FEA/USP. Revisor 
parecerista da revista Mundo PM. Palestrante internacional em gestão de 
projetos. Administrador de Empresas, com MBA em Gerenciamento de Projetos 
pela UFRJ, Mestre em Administração de Empresas pela FGV e Doutorando em 
Gestão de Projetos pela FEA/USP e Université de Tours, França. Certificações 
profissionais: Professional Coach (SBC), IPMA-C, PMI-PMP, PMI-SP, Prince 2 
Practitioner, Prince 2 Foundation e Orange Belt. Primeiro brasileiro, em 2010, a 
ter consolidado as principais certificações em gestão de projetos do mundo.  

 
Henrique Dias Gomes de Nazareth 
Pedagogo pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO, 
Mestre em Educação e Doutorando pela mesma instituição. Participa do Grupo 
de Estudos e Pesquisa em Avaliação e Currículo (GEPAC/UNIRIO). É professor 
tutor do curso semipresencial de Pedagogia da UNIRIO/CEDERJ nas disciplinas 
Avaliação e Educação e Estágio Supervisionado no Ensino Fundamental. 
 
Rosa Maria Braga Porto 
Mestre em Engenharia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 
Graduada em Psicologia, com diversas especializações: consultoria 
organizacional, dinâmica de grupo, análise transacional, arte terapia e gestalt- 
terapia. Especializada na Formação Holística de Base, pela Universidade Holística 
Internacional de Brasília. Coach de executivos, com formação internacional pelo 
Integrated Coaching Institute. Professora da FGV, Fundação Dom Cabral e da 
UCM, em cursos de pós-graduação e programas de MBA. Consultora e 
professora na área de desenvolvimento humano, liderança e qualidade de vida, 
atuou em inúmeros programas pra empresas privadas e instituições públicas, em 
diversos programas das áreas comportamental e gerencial. Desenvolveu sua 
carreira profissional na PETROBRAS, nas áreas técnica, gerencial e de Recursos 
Humanos (Universidade Corporativa). Atualmente é sócia-diretora da BELLATRIX 
Consultoria e Desenvolvimento Empresarial, empresa que presta serviços de 
docência e consultoria em desenvolvimento de competências e mudança 
organizacional. 

https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/PKG_MENU.menu?f_cod=62229352FC2EC244A66E88CB4CE1AA53
https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/PKG_MENU.menu?f_cod=62229352FC2EC244A66E88CB4CE1AA53
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Robson de Oliveira Nogueira 
Graduação em Bacharel em Química com Orientação Tecnológica (Química 
Industrial) - FTE Souza Marques - 1985. Pós–graduação (Latu Sensu) em 
Engenharia Sanitária e Ambiental (1.040 Horas) - UERJ – RJ – 1994. Curso de 
extensão em Gestão Executiva em Petróleo e Gás na UCP – Universidade Católica 
de Petrópolis – 2015. Profissional sênior com sólida experiência profissional, 
adquirida em trabalhos realizados para empresas e instituições públicas e 
privadas, inclusive coordenação de equipes, durante os processos de 
implantação de sistemas de gestão. Implantação do primeiro laboratório de 
toxicologia do Rio de Janeiro (TOXICLIN) para controle de exposição a agentes 
químicos relacionados à Saúde Ocupacional. Responsável pela consultoria a 
PETROFLEX, que se tornou a primeira petroquímica a obter um certificado para 
sistemas de gestão ambiental na América Latina. Responsável pela consultoria a 
PETROBRAS que qualificou a primeira obra petroquímica na América latina a 
obter um certificado para Sistemas de Gestão Integrados da Qualidade, Meio 
Ambiente, Segurança e Saúde Ocupacional. Primeiro Latino-americano aprovado 
como “Lead tutor” para ministrar cursos registrados na EARA (Environmental 
Auditor Registration Association - UK) para formação de auditores Líderes 
Ambiental. Professor convidado da FGV durante 8 anos, para ministrar 
“Auditorias ambientais: Teoria e Prática” e “Sistemas de Gestão Integrados” nos 
cursos de MBA “Gestão Ambiental” e “Gestão Empresarial” 
 
Thomas Stob Junior 
Possui graduação em Administração - Gay Lussac Instituto de Ensino Superior 
(1987) e mestrado em Administração e Desenvolvimento Empresarial pela UESA 
(2003). Sócio-Diretor da Treno Capacitação Profissional. Atualmente é Professor 
da UCM, bem como Tutor de pós-graduação a distância da Universidade do Sul 
de Santa Catarina. Tem experiência na área de Administração, com ênfase em 
Gestão da Qualidade e Gestão Acadêmica, atuando principalmente nos 
seguintes temas: tecnologia da informação, sistema de gestão, comportamento 
organizacional, autoavaliação diagnóstica e ética. 
 
XIV. METODOLOGIA 
 
A metodologia aplicada neste curso deverá promover motivação a debates sobre 
as principais questões inerentes ao campo de cada disciplina, enfocando, ao 
máximo, situações reais por que passam os profissionais da área e o seu modo 
de proceder. Os professores desenvolverão trabalhos individuais e em grupos 
para orientar os alunos na aplicação dos conhecimentos adquiridos em cada 
módulo, fazendo sempre a conexão entre teoria e prática, sendo o foco da 
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monografia balizado em revisão bibliográfica e estudo de casos práticos nas 
áreas do curso. O curso contará com atividades extra-classe, como trabalhos de 
campo, visitas técnicas (quando aplicável) e, realização de seminários e artigos 
científicos. 
 
XV. INTERDISCIPLINARIDADE 
 
A especialização de Gestão com Pessoas foi planejado de forma que as 
disciplinas relacionem seus conteúdos de forma a aprofundar o conhecimento,  
A interdisciplinaridade e a integração disciplinar possibilitará a análise dos 
objetos de estudo, sob diversos olhares, constituindo-se em questionamentos 
permanentes que permitam a construção do conhecimento. 
Tal integração proporciona uma visão holística e sistêmica da Gestão com 
Pessoas e capacitando os alunos a atuarem com desenvoltura junto às 
organizações, aplicando conhecimentos, habilidades, atitudes, técnicas e 
ferramentas de forma a assegurar sucesso na condução integrada de pessoas, 
processos e tecnologia. 
 
XVI. ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
 
Inobstante não haver uma exigência de atividades complementares, os alunos 
são incentivados a participar de eventos da Faculdade (palestras e seminários), 
bem como em outras instituições. O curso contará com atividades discentes 
complementares, através do desenvolvimento de estudos dirigidos, pesquisas 
acadêmicas e trabalhos de campo. 
 
XVII. TECNOLOGIA 
 
O curso terá disponível recursos de audiovisual, tais como: Datashow, TV, vídeo, 
DVD, projetor multimídia, bem como material de apoio que será distribuído por 
meio eletrônico entre professores e alunos e/ou por grupo criado na internet 
com esse objetivo. 
 
XVIII. INFRA-ESTRUTURA FÍSICA 
 
O curso conta com salas de aula amplas, arejadas e bem estruturadas, com 
sistema de refrigeração central, com quadro-branco e carteiras estofadas e 
acolchoadas. Acesso livre às dependências da Biblioteca da Faculdade (inclusive 
sala de estudos individuais e em grupo), bem como aos Laboratórios de 
Informática da Instituição. 
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BIBLIOTECA: O acervo está em permanente complementação com a aquisição de 
novos títulos para atender à bibliografia básica das disciplinas, incluindo textos 
atualizados das diferentes disciplinas, obras de referência, bem como a 
assinatura de revistas científicas e programas online. A tipologia do material 
bibliográfico é a seguinte: Obras de referência (dicionários técnicos 
especializados, enciclopédias, glossários); Livros e manuais técnicos; Periódicos 
nacionais e estrangeiros; Produção intelectual; Normas técnicas; Catálogos 
técnicos e publicações seriadas. 
LABORATÓRIOS: A comunidade acadêmica dispõe de 03 laboratórios de 
informática. Estão disponíveis os softwares, para apoio acadêmico e 
administrativo, todos devidamente registrados e licenciados, na forma da lei. Os 
laboratórios assegurarão acessos diários, de 2ª a 6ª feira das 07h às 22h, para 
que os docentes e discentes tenham plenas condições de desenvolvimento de 
seus estudos, práticas investigativas, trabalhos, consultas e serviços e cursos de 
extensão. 
 
XIX. CRITÉRIO DE SELEÇÃO 
 
O pré-requisito essencial para a admissão nos cursos de Pós-graduação da FPMR 
é possuir diploma de graduação em qualquer curso superior. Adicionalmente é 
exigido um currículo atualizado como critério adicional de seleção, que será 
utilizado eventualmente em entrevista com o coordenador do curso no caso de 
procura superior à oferta de vagas. Ao matricular-se o aluno estará aceitando as 
normas estabelecidas pelo Regulamento Interno e Regulamentos da FPMR. Cada 
disciplina do curso terá sua avaliação própria. Caso o aluno seja reprovado em 
uma disciplina, por insuficiência de nota ou de presença, terá de repeti-la em um 
outro curso que venha a ser programado. 
 
XX. SISTEMAS DE AVALIAÇÃO 
 
A Coordenação do Curso entende avaliação como processo, diferente do 
julgamento e o medir sustentados pela concepção tradicionalista de educação, 
um convite/desafio, portanto, à mudança. Assim sendo, em seguida serão 
apresentadas as propostas de avaliação pedagógica e avaliação institucional que 
sustentam este curso.  
Avaliação Pedagógica 
As avaliações por disciplinas serão entendidas como processo, dando liberdade 
a cada professor de junto aos alunos estabelecer critérios de avaliação do 
conteúdo, utilizando principalmente uma ou mais de uma forma de avaliação, 
dentre as quais: provas, trabalhos individuais, trabalhos em grupo, apresentação 
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de seminários, artigos científicos e participação do aluno nas atividades 
acadêmicas. 
Avaliação Institucional 
Os alunos irão avaliar a composição e desempenho do corpo decente, em três 
momentos específicos, ou seja, no final da parte introdutória, no final da parte 
de auditoria e no final do curso.  
Irão também avaliar a infraestrutura e o atendimento administrativo prestado 
pela instituição e pela Coordenação do Curso. 
 
XXI. CONTROLE DE FREQUÊNCIA 
 
A frequência (75%) será considerada na conclusão de cada disciplina através do 
diário de classe. Será aprovado o aluno que, além da frequência mínima 
mencionada e que através das avaliações a que for submetido, obtenha nota 
igual ou superior a 7,0 (sete) em cada disciplina, bem como na monografia.
  
XXII. TRABALHO DE CONCLUSÃO 
 
Monografia Científica (TCC) em virtude da natureza eminentemente teórica. 
A monografia será realizada pelo aluno sob a orientação de um professor 
qualificado e integrado ao corpo docente do curso. 
A monografia só poderá ser realizada após a conclusão das diferentes disciplinas. 
O tema da monografia deverá, necessariamente, estar relacionado às áreas do 
curso, sendo o orientador vinculado à área. A orientação metodológica da 
monografia obedecerá às normas trabalhadas na disciplina Metodologia 
Científica, observando-se os critérios oficiais adotados. 
A monografia será avaliada pelo professor orientador a partir de dois vetores 
principais: a atualização do tema no momento atual e a revisão bibliográfica de 
qualidade no desenvolvimento e apresentação do trabalho. 
O TCC obedecerá ao estabelecido nas Instruções Normativas da Faculdade 
Presbiteriana Mackenzie Rio.  
 
XXIII. CERTIFICAÇÃO 
 
De acordo com as exigências da legislação educacional (Resolução CNE/CES nº 1 
de 03 de abril de 2001), o aluno deverá elaborar um Trabalho de Conclusão de 
Curso. Atendidos os requisitos do curso, será oferecido um Certificado de Pós-
graduação Lato Sensu terão validade nacional, emitido pela FPMR. 
 

         Rio de Janeiro, junho de 2016. 
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