MBA em Gestão de Recursos Humanos/Gestão de Pessoas
CONCEPÇÃO DO CURSO
O que distingue a maioria das organizações bem-sucedidas é a maneira como administram seus Recursos
Humanos. Esses profissionais trazem o brilho criativo da organização - planejam e produzem; controlam a
qualidade e vendem produtos e/ou serviços; alocam e estabelecem estratégias e objetivos para a
organização. Sem eles, torna-se praticamente impossível qualquer organização atingir seus objetivos.
Compreende-se, portanto, a gestão de recursos humanos como responsável por promover os meios à
excelência da administração, comprometida com as pessoas. Além disso, faz-se necessário desenvolver
estratégias e ações voltadas para a qualificação e valorização do RH da Empresa e, desta forma, obter-se
motivação, conhecimento e comprometimento dos colaboradores na qualidade dos serviços prestados.
O curso de Pós-Graduação em Gestão de Recursos Humanos/Gestão de Pessoas vem contribuir para a
consolidação desse propósito através da formação de gestores qualificados a exercerem a função de
agente transformador. Desta forma, estarão aptos a desempenharem os papéis assumidos pela Empresa,
tanto de caráter regulador como de articulador dos agentes econômicos, sociais e políticos, além de
revitalizar políticas e a prestação dos serviços.
OBJETIVO
O Curso tem como objetivo principal contribuir para a formação de Gestores de pessoas para atuar nas
diversas áreas das organizações públicas, privadas e não-governamentais, capacitados para gerir
competitiva e criativamente o maior capital das organizações modernas.
Possibilita formar um profissional com: (a) capacidade de liderar; (b) capacidade de aplicar conhecimentos
em circunstâncias novas e não familiares, por um entendimento conceitual de disciplinas relevantes; e, (c)
capacidade de adaptar e inovar para lidar com eventos imprevistos e gerenciar ambientes em
transformação.
TITULAÇÃO
Especialista em MBA em Gestão de Recursos Humanos/Gestão de Pessoas
PERFIL DO EGRESSO
O curso desenvolverá em seus participantes habilidades que os tornem aptos a compreender uma nova e
desafiante dinâmica gerencial, alicerçada em paradigmas que se constroem (e reconstroem) a cada dia.
PÚBLICO ALVO
O curso destina-se a profissionais de nível superior que atuam ou pretendem atuar como gestores de
pessoas ou na área de Recursos Humanos nas organizações públicas, privadas e não-governamentais.
Além de professores universitários que desejem atualizar seus conhecimentos na área.
PROGRAMA
DISCIPLINA

CH

Economia Empresarial

10

Ética nas organizações

10

Gestão de Sustentabilidade e Responsabilidade Social Empresarial

20

Comportamento Organizacional

20

Gestão Estratégica e Balanced Scorecard

20

Fundamentos e Instrumentos para a Gestão de Projetos Ágeis

20

Planejamento Financeiro e Orçamentário

20

Estratégias de Negociação e Tomada de Decisão

20

Cultura e Clima Organizacional

20

Comunicação Empresarial e Endomarketing

20

Gestão de Pessoas por Competências e Desenvolvimento de Equipes

20

Procedimentos e Normas Jurídico Trabalhistas nas Organizações

20

Legislação Previdenciária

20

O Coaching e Mentoring na gestão de pessoas e desenvolvimento de lideranças

20

Processo de Gestão de Pessoas: Recrutamento e Seleção, Treinamento e Desenvolvimento

20

Gestão do Desempenho Humano para Resultados

20

Consultoria em Gestão de Pessoas

20

EIXO COMUM*
Planejamento e Desenvolvimento de Carreira Profissional

05

Produção Científica I

20

Produção Científica II – TCC

20

TOTAL

365

* Turmas das disciplinas do Eixo Comum serão oferecidas em diversos horários

SOBRE O CURSO
Carga horária:

365 h/a

Periodicidade:

Quinzenal, sendo dois encontros por mês aos sábados

Horário:

Sábado: das 7h30 às 12h30 e das 13h30 às 17h30

Duração:

20 meses

Local:

Campus Pituaçu

Investimento:

20 parcelas de R$ 320,00
40% de desconto para Egressos UCSAL: 20 parcelas de R$ 192,00

Política de descontos e condições especiais – consultar www.pos.ucsal.br

COORDENAÇÃO
Nome: MARIA SAMPAIO DE ALMEIDA
http://lattes.cnpq.br/2161678643294991

Mais informações, @ Fale com o coordenador

