GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS
INTRODUÇÃO
Atualmente, é fundamental que qualquer pessoa que atue ou venha a atuar
com atividades ligadas à gestão de pessoas saiba que esta função possui um
escopo de atuação amplo e é estratégica em todos os setores de atividades,
sejam públicos ou privados.
Através do curso “Gestão Estratégica de Pessoas” os participantes terão
uma visão ampla das atividades relacionadas à Gestão de Pessoas,
compreendendo a sua importância para o sucesso dos resultados das
organizações.

A QUEM SE DESTINA
Gestores, profissionais que atuam em área de gestão de pessoas, inclusive
aqueles que desenvolvem atividades relacionadas à administração de
pessoal, estudantes de cursos de graduação, microempresários,
profissionais liberais e demais profissionais que buscam desenvolver
conhecimentos que auxiliem a compreender a importância e o
funcionamento de uma área de gestão de pessoas numa organização.

OBJETIVOS
 Entender os novos cenários que se apresentam e como influenciam a
administração de gestão de pessoas nas organizações;
 Desenvolver uma visão sistêmica da gestão de pessoas nas
organizações;
 Ampliar conhecimentos e habilidades que contribuam para o bom
desempenho das atividades relacionadas à administração de gestão de
pessoas;
 Reconhecer as principais competências necessárias para que um
profissional atue com gestão de pessoas nas organizações.

EMENTA

Cenários organizacionais. Gestão de pessoas no contexto organizacional.
Perfil do profissional de Gestão de Pessoas. Visão integrada dos
subsistemas de gestão de pessoas. Competências necessárias para o bom
desempenho do gestor de pessoas. Desafios de uma área de gestão de
pessoas estratégica.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
• Cenários e impactos nas organizações
• Um modelo de excelência em gestão
• O ambiente organizacional
• Postura organizacional transformadora
• A importância da gestão de pessoas nas organizações
• Os subsistemas de Gestão de Pessoas, seus desafios e fatores críticos
de sucesso
• Cultura e Clima Organizacional
• Perfil do profissional de Gestão de pessoas e ferramentas para seu
bom desempenho

METODOLOGIA
O curso terá uma metodologia prática e participativa com vivências em
grupo de casos reais, exercícios individuais e debates dos temas abordados.

CARGA HORÁRIA
24 horas aula: 6/05, 13/05 e 20/05, aos sábados, das 9 às 18h

VAGAS LIMITADAS

VALOR DO INVESTIMENTO: R$ 900

CURRÍCULO RESUMIDO DO PROFESSOR
Maria Regina Carneiro, Psicóloga, Bacharel e Licenciada em Psicologia
pela Universidade Santa Úrsula do Rio de Janeiro em 1982.
Exerceu a Gerência de Recursos Humanos da Vicom S/A, empresa do setor
de Telecomunicações e do FUNBIO – Fundo Brasileiro para a
Biodiversidade, ONG do setor ambiental.
Atuou como professora da Fundação Getúlio Vargas – FGV/CADEMP
ministrando os cursos de Gestão e Liderança, Desenvolvimento de Equipe,
Motivação e Gerencia de Pessoas, Desenvolvimento Gerencial,
Recrutamento e Seleção por Competências e Programas de Treinamento
por Competências no RJ e rede de afiliadas Brasil. Atuou também com
Professora colaboradora do Instituto de Desenvolvimento Humano e
Gestão Empresarial IDHGE/FUNCEFET- RJ nos cursos de Pós-Graduação
MBA Gestão de Recursos Humanos, Executivo em Gestão da Qualidade e
Produtividade, Executivo em Gestão Empresarial, Executivo em
Administração em Marketing. Professora do Instituto de Desenvolvimento
Empresarial – IDEMP ministrando treinamentos abertos e fechados para
empresas tais como Michelin e BRF Brasil Foods.
Consultora organizacional para empresas dos setores público e privado na
área de Gestão de Pessoas, abrangendo: Desenvolvimento e Implantação de
Programas de Gestão de Qualidade, Desenvolvimento Gerencial e
Organizacional; Pesquisa de Clima Organizacional; Desenvolvimento e
Implantação de Sistemas de Gestão de Desempenho por Competências;
Recrutamento e Seleção por Competências para diversos níveis e cargos e
Treinamento e Desenvolvimento para equipes multidisciplinares e funções
de liderança. Autora de artigos para revistas especializadas.

