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DEPARTAMENTO: Tecnologia Industrial 

 

DISCIPLINA: Administração de Recursos Humanos  SIGLA: 7AHU003 

 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 36h TEORIA: 36h PRÁTICA: - 

 

CURSO:  Engenharia de Produção - Habilitação Mecânica 

 

PRÉ-REQUISITOS:  - 

 

EMENTA: Conceitos de teorias administrativas. Motivação. Liderança. Sistemas 
de avaliação de desempenho. Gestão de equipes de trabalho. 

 

P L A NO   D E   E N S I N O  -  Semestre 2019/1 
 

OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA: Compreender a área de Recursos 
Humanos, no contexto da gestão de negócios, numa visão sistêmica e humana.  

 

Objetivos Específicos: 
Motivar os acadêmicos/as a compreender o contexto estratégico da área de 
Recursos Humanos para a gestão do negócio; 
Levar os acadêmicos/as a compreender as ferramentas científicas de gestão de 
Recursos Humanos e as vantagens de sua aplicação eficaz; 
Estimular os acadêmicos/as a compreender a influência e os desdobramentos 
no contexto do treinamento e da remuneração. 

 
Cronograma de Atividades 

C.H. CONTEÚDOS PROGRAMATICOS  AVALIAÇÃO  

2h 1. Introdução 
1.1. Apresentação da disciplina 
1.2. Metodologia de ensino utilizada 
1.3. Avaliação 

 

6h 2. Conceitos e teorias administrativas 
2.1 Evolução do pensamento administrativo; 
2.2.Principais aspectos da escola clássica, 
científica e outras. 

Avaliação 
Individual 
(participação na 
aula em 
discussões) 

6h 3. Motivação para realização do trabalho 
3.1 Conceito de Motivação - por Herzberg; 
3.2 Conceito de Motivação - por Maslow; 
3.3 Conceito de Motivação de outros autores. 

Avaliação 
individual  (Prova 
1 – todos os 
conteúdos 
estudados até item 
3.3) 

4h 4. Liderança 
4.1 Conceito de liderança situacional; 
4.2 Conceito de liderança funcional. 

Avaliação 
Individual 
(participação na 
aula em 
discussões) 
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6h 5. Sistema de Avaliação de desempenho 
humano nas Organizações 
5.1 Principais conceitos gerais de avaliação 
humana; 
5.2 Modelos práticos. 

Avaliação 
Individual (Prova 2 
– todo o conteúdo 
estudado até 5.2) 

6h 6. Gestão de equipes de trabalho 
6.1 Treinamento, desenvolvimento e 
remuneração 
6.2 Conceitos de pró-atividade, pensamento 
criativo e sinergia 

Avaliação 
Individual 
(participação na 
aula em 
discussões) 

6h 7. Inteligências múltiplas e sua aplicação no 
contexto organizacional 
7.1 Modelos de gestão participativa. 

Avaliação 
individual  (Prova 
3 – todo o 
conteúdo 
estudado durante 
o semestre) 

36h CH Total Teórico-Prática – 36h  
 
 

Metodologia Proposta:  
As aulas serão expositivas participativas, através de apresentação em power 
point, leitura e interpretação de artigos atuais no assunto e exercícios práticos. 
Horário de atendimento ao aluno: terça-feira – 15h00min às 15h40min na sala 
dos professores Ceplan/Centenário. 

 

Avaliação do Aluno: A qualidade do desempenho do aluno será avaliada com 
base no desenvolvimento das seguintes atividades e com os seguintes critérios:  
 

A avaliação dos conteúdos ocorrerá de forma contínua, a partir do desempenho 
do aluno nas atividades propostas: empenho, interesse e participação nas 
aulas. Qualidade e conteúdo nas reflexões dos resumos, exercícios e provas 
(questões no formato das provas do ENADE - objetivas e subjetivas).  
Prova 1: 25%  
Prova 2: 25%  
Prova 3: 25%  
Exercícios práticos (resumos e resenhas): 25%  

 
Informações sobre realização de Prova de 2ª Chamada 

A Resolução nº 039/2015-CONSEPE regulamenta o processo de realização de provas de segunda chamada. Segundo esta normativa, O 
acadêmico regularmente matriculado que deixar de comparecer a qualquer das avaliações nas datas fixadas pelo professor, poderá 
solicitar segunda chamada desta avaliação através de requerimento por ele assinado, ou por seu representante legal, entregue na 
Secretaria de Ensino de Graduação e/ou Secretaria do Departamento, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de 
realização da avaliação, sendo aceitos pedidos, devidamente comprovados e que se enquadrem em um das seguintes situações: I - 
problema de saúde do aluno ou parente de 1º grau, devidamente comprovado, que justifique a ausência; II - ter sido vítima de ação 
involuntária provocada por terceiros, comprovada por Boletim de Ocorrência ou documento equivalente; III - manobras ou exercícios 
militares comprovados por documento da respectiva unidade militar; IV - luto, comprovado pelo respectivo atestado de óbito, por parentes 
em linha reta (pais, avós, filhos e netos), colaterais até o segundo grau (irmãos e tios), cônjuge ou companheiro (a), com prazo de até 5 
(cinco) dias úteis após o óbito; V - convocação, coincidente em horário, para depoimento judicial ou policial, ou para eleições em 
entidades oficiais, devidamente comprovada por declaração da autoridade competente; VI - impedimentos gerados por atividades 
previstas e autorizadas pela Chefia de Departamento do respectivo curso ou instância hierárquica superior, comprovada através de 
declaração ou documento equivalente; VII - direitos outorgados por lei; VIII - coincidência de horário de outras avaliações do próprio 
curso, comprovada por declaração da chefia de departamento; IX – convocação para competições oficiais representando a UDESC, o 
Município, o Estado ou o País; X – convocação pelo chefe imediato, no caso de acadêmico que trabalhe, em documento devidamente 
assinado e carimbado, contendo CNPJ da empresa ou equivalente, acompanhado de documento anexo que comprove o vínculo 
empregatício, como cópia da carteira de trabalho ou do contrato ou de documento equivalente. Importante: O requerimento deverá 
explicitar a razão que impediu o acadêmico de realizar a avaliação. 

 
 



                                             UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA 
                                    Centro de Educação do Planalto Norte – CEPLAN 

Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC 

Campus Universitário - Rua Luis Fernando Hastreiter, 180 - Bairro Centenário - CEP 89283-081 

São Bento do Sul - SC - Brasil - Fone: (47) 3634-0988 – http://www.ceplan.udesc.br  

Bibliografia Básica 
 

CRAINER, Stuart; DEARLOVE, Des. Gestão: como envolver e motivar a equipe 
para o sucesso. Porto Alegre: Bookman, 2014. 196 p. 
MARTINS, Petrônio G; LAUGENI, Fernando P. Administração da produção. 
3. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. 561 p. 
CHIAVENATO, Idalberto. Administração: teoria, processo e prática. 5. ed. 
Barueri: Manole, 2014. 469 p. 
 
 
Bibliografia Complementar 
 

DRUCKER, Peter Ferdinand,. 50 casos reais de administração. São Paulo: 
Cengage Learning, 2011. 248 p. 
CARBONE, P. P. Gestão por competências e gestão do conhecimento. Rio 
de Janeiro: FGV, 2010 
CHIAVENATO, Idalberto. Recursos humanos: o capital humano das 
organizações. 10. ed. rev. e atual. São Paulo: Atlas, 2015. 515 p.  
MIRANDA, S. Oficina de dinâmica de grupos para empresas, escolas e 
grupos comunitários. 16ª. Ed. Campinas: Papirus, 2010. 
VIZIOLI, M. Administração de recursos humanos. São Paulo: Pearson, 2010. 

 


