
EDITAL Nº 200/2017 – SEC 
 

 

Divulga Grupo de Estudos 

“Gestão Estratégica de 

Pessoas”. 

 

O Diretor Geral da Faculdade Campo Real, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas por lei, DIVULGA Grupo de Estudos “Gestão Estratégica de 
Pessoas”. 

 

 

I. IDENTIFICAÇÃO DO GRUPO DE ESTUDOS 

1.1. Tema do grupo de estudos: Gestão Estratégica de Pessoas 

1.2. Órgão executor: Colegiado do Curso de Administração 

1.3. Professor Coordenador: Maria Luiza Klein 

1.4. Local de realização: Faculdade Campo Real – Centro Empreendedor 

1.5. Breve justificativa teórica:  

    A área funcional de recursos humanos dentro das organizações deve 

ser tratada e conduzida de forma que os colaboradores sintam parte da 

empresa, não apenas pela remuneração salarial, mas pelo reconhecimento, 

pela motivação, comprometimento e desenvolvimento pessoal e profissional, 

assim trazendo os resultados esperados pelos gestores.  

           A esse respeito, Chiavenato (1999, pág. 05) declara: 

“As organizações são constituídas de pessoas e dependem delas 
para atingir seus objetivos e cumprir suas missões. E para as 
pessoas as organizações constituem o meio pelo qual elas podem 
alcançar vários objetivos pessoais com um mínimo de tempo, esforço 
e conflito. Muito dos objetivos pessoais jamais poderiam ser 
alcançados apenas por meio de esforço pessoal isolado. As 
organizações surgem para aproveitar a sinergia dos esforços de 
várias pessoas que trabalham em conjunto. Sem organizações e sem 
pessoas certamente não haveria a gestão de pessoa”.  

 

  É perceptível que o setor de RH dentro das organizações é fundamental, 

portanto, os administradores devem focar seus esforços nessa área para que 

os colaboradores possam desempenhar sua função com maior eficiência e 

eficácia. Segundo Carvalho (1997, p.10) “é de responsabilidade da área de RH 

tornar-se um efetivo instrumento de integração organizacional (…) na prática, o 



setor de RH é uma agência prestadora de serviços especializados para toda 

empresa”.  

1.6. Objetivos do grupo de estudos: Aprofundar conhecimentos sobre Gestão 

Estratégica de Pessoas. Abordar a aplicabilidade das ferramentas dos 

Subsistemas de Recursos Humanos, além de discutir estratégias empresariais 

para o cenário contemporâneo. 

 

II. CARACTERÍSTICAS DO GRUPO DE ESTUDOS 

2.1 Carga horária total: 30h 

2.2 Público-alvo: Acadêmicos matriculados a partir do 1º período do Curso de 

Administração da Faculdade Campo Real. 

2.3 Periodicidade: quinzenal. 

2.4 Período de funcionamento: setembro a dezembro de 2017 (1º etapa) 

2.5 Número de vagas: 10 para a graduação.  

2.6 Taxa de inscrição: 1kg de alimento não perecível 

2.7 Sistema de avaliação: elaboração de artigo científico que será adaptado à 

forma de resumo a ser apresentado no Encontro de Iniciação Científica de 

2018. 

2.8 Metodologia: Encontros quinzenais (sábados) em que serão expostos os 

temas e divididos os materiais para estudo. A exposição será feita pelos alunos 

participantes e também pelo professor coordenador. 

 

2.9 Cronograma de atividades:  

Data                         Hora  Atividade 

21 a 31/08 Inscrições (diretamente com o professor, 
por email: 
prof_mariagoncalves@camporeal.edu.br) 
A entrega do quilograma de alimento 
será na realização da prova. 

04 a 06/09                       18h30min Processo Seletivo – Entrevista  

08/09 Divulgação dos aprovados 

16/09                       9h 1º Encontro 

30/09                       9h 2º Encontro 

11/11                       9h 3º Encontro 

25/11                       9h 4º Encontro  

02/12                       9h 5º Encontro 

 Observação Datas e horários poderão ser ajustados 
ao longo do semestre. 



 

Segundo Semestre (2018/1) Calendário divulgado oportunamente, 
adiantando-se que a entrega da 1ª 
versão dos artigos será no mês de março 
e a versão definitiva no mês de maio, 
para correção final e apresentação de 
resumo no Encontro de Iniciação 
Científica em novembro. 

 

III. IDENTIFICAÇÃO DO PROFESSOR COORDENADOR 

3.1 Nome: Maria Luiza Klein 

3.2 Titulação: Mestranda 

3.3 Curso: Administração 

 

IV. REQUISITOS A SEREM PREENCHIDOS PELOS PARTICIPANTES DO 

GRUPO DE ESTUDOS 

- Estar regularmente matriculado no Curso de Administração. 

- Aprovação no processo seletivo inicial- análise de currículo e entrevista. 

 

V. INSCRIÇÕES 

  As inscrições se darão com o envio de e-mail para 

prof_mariagoncalves@camporeal.edu.br, informando: nome, curso e período. 

  A entrega do 1kg de alimento não perecível será no ato da realização da 

entrevista, conforme convocação, às 18h30min, no Centro Empreendedor da 

Faculdade Campo Real. 

Guarapuava, 21 de agosto de 2017. 

 

 

Prof. Maria Luiza Klein 

 

 

 

mailto:prof_mariagoncalves@camporeal.edu.br

