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GESTÃO DE PESSOAS E DE PROJETOS SOCIAIS - GPPS 
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Forma de Ingresso: 

Processo seletivo regido por edital específico. 

Pré-Requisitos 
 

 Comprovar a conclusão de curso de graduação reconhecido pelo MEC; 
 Demonstrar conhecimentos básicos de informática para edição de textos e 

elaboração de apresentações; 
 Ter fluência como usuário frequente da internet par a realização de buscas, interação 

e comunicação on-line; 
 Possuir e-mail pessoal e destreza para receber e enviar mensagens desde o momento 

da inscrição no processo seletivo;  
 Ter disponibilidade de tempo para acesso diário, em média dez horas de 

disponibilidade semanal de modo a interagir e realizar atividades propostas.   
 

Período de realização (mínimo): 18 meses (conferir calendário antes de inscrever no 
curso). 

Período de integralização (máximo): 36 meses 

Número de vagas: 110 (Cambuí/MG = 50; Guarulhos/SP = 30; Tiradentes/MG = 30) 

Clientela alvo: Dirigentes de Instituições de Ensino, gerentes de empresas, de entidades 
públicas e do terceiro setor, e profissionais interessados em gestão de Gestão de Pessoas e 
de Projetos Sociais, desde que possuam formação em nível superior (Graduação). 
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Objetivos: 
 

 Proporcionar embasamento humanístico aos profissionais que trabalham em 
empresas e/ou em atividades de serviços; 

 Propiciar o contato com as últimas produções teórico-práticas que possam otimizar 
a atuação de profissionais diversos no seu campo de trabalho; 

 Capacitar os profissionais para uma atuação pró-ativa em seu ambiente de trabalho; 

 Promover uma visão integrada das relações no trabalho em diferentes tipos de 
organizações; 

 Contribuir para a elaboração de projetos que possam efetivamente ser aplicados nos 
diferentes ambientes de trabalho. 

 

Estrutura do Curso: 
 

O Programa terá uma carga horária total em disciplinas de 450 horas e terá duração 

de 18 meses no mínimo. Ao término de todas as disciplinas, os alunos ingressam no 

Módulo de orientação de Trabalho de Conclusão de Curso. 

Núcleo Comum (200 horas) tem o objetivo de proporcionar o embasamento teórico 

para o estudo das disciplinas que serão oferecidas nos módulos específicos, bem como 

oferecer um conjunto de conceitos abrangendo aspectos atuais no contexto do mundo do 

trabalho. 

O Núcleo de Especialização em Gestão de Pessoas (125 horas) objetiva 

proporcionar aporte teórico que contribua na construção de ambientes mais saudáveis na 

organização, por meio de técnicas e instrumentos adequados para o gerenciamento de 

pessoas. 

O Núcleo de Especialização em Gestão de Projetos Sociais (125 horas) objetiva 

proporcionar aporte teórico que contribua na construção de ambientes mais saudáveis na 

organização, por meio de técnicas e instrumentos adequados para o gerenciamento de 

projetos sociais. 

O Programa terá um último módulo de Trabalho de Conclusão de Curso, no qual 

os alunos desenvolverão seus trabalhos sob a orientação de professores do curso.  

A estrutura curricular do programa compreende as seguintes disciplinas, a saber: 
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CÓDIGO NÚCLEO COMUM  CARGA HORÁRIA

NCO-01 Tendências Contemporâneas de Gestão Organizacional 25 
NCO-02 Gestão do Conhecimento e Sistemas de Informação  25 
NCO-03 Aprendizagem Organizacional e Processos Criativos 25 

NCO-04 Empreendedorismo 25 
NCO-05 Cultura e Identidade Organizacional 25 
NCO-06 Pesquisa Organizacional 25 
NCO-07 Ética e Responsabilidade Social nas Organizações 25 
NCO-08 Metodologia de Pesquisa Científica 25 

  200 
NÚCLEO GESTÃO DE PESSOAS  

NGP-01 Gestão Estratégica de Recursos Humanos  25 
NGP-02 Gestão do Desempenho Profissional 25 
NGP-03 Gestão de Carreira 25 
NGP-04 Desenvolvimento de Pessoas, de Equipes e Liderança 25 

NGP-05 Gestão do Clima Organizacional e Qualidade de Vida 
no Trabalho 

25 

 125 
NÚCLEO GESTÃO DE PROJETOS SOCIAIS  

NPP-01 Marketing Social 25 
NPP-02 Elaboração de Projetos Sociais 25 
NPP-03 Gerenciamento de Projetos Sociais 25 
NPP-04 Responsabilidade Social e Projetos Populares 25 
NPP-05 Inclusão e Protagonismo Social 25 

  125 
  

TCCGPPS TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO  

CARGA HORÁRIA TOTAL 450 

 


