MBA em Gestão de Pessoas e Psicologia Organizacional

SOBRE O CURSO
O curso objetiva capacitar e qualificar profissionais da área de recursos humanos na aquisição de
conhecimentos específicos acerca do recrutamento, seleção, avaliação, sistema de remuneração por
competências e outros conhecimentos correlatos. Além de ampliar competências dos participantes
interessados na área de gestão estratégica de capital humano, mediante compartilhamento de teorias
comportamentais e práticas inovadoras de gestão considerando o contexto econômico e social das
organizações, além das principais transformações que vem ocorrendo no processo de formação de
tomadores de decisão. Além de uma reflexão sobre o papel e as responsabilidades funcionais dos
indivíduos dentro de uma corporação, analisando processos que possam ser utilizados de forma ética e
compatível com a realidade organizacional.
Compromissos e Desafios








Estudar os fenômenos e processos organizacionais e do trabalho, a partir de seus aspectos
históricos, sociais e psicológicos, na perspectiva dos indivíduos, dos grupos e das organizações.
Oferecer subsídios para a promoção da saúde e atendimento das necessidades do trabalhador e
da organização.
Oferecer instrumentais aos participantes que possam contribuir no melhor gerenciamento do fator
humano;
Ser ponto de referência para os participantes e para o mercado de trabalho no sentido de
fornecimento de informações, conceitos e teorias referentes a gestão de pessoas e ao
comportamento organizacional
Fornecer aos participantes instrumentais que auxiliem no atingimento das metas de seus projetos
pessoais e profissionais;
Valer-se do ambiente universitário como um fórum para discussão e troca de experiências
profissionais decorrentes das peculiaridades da área de gestão de pessoas.
Desenvolver nos alunos novas habilidades e competências de forma a capacitá-los a atuarem
como gestores de treinamento e desenvolvimento de pessoas.

Público Alvo
Destina-se a profissionais que atuem ou desejem atuar na área de administração, gestão de pessoas,
Departamentos Pessoais ou Recursos Humanos de empresas. Profissionais que buscam
aperfeiçoamento de conhecimentos relacionados às práticas de recursos humanos, capacitação na
área de recrutamento e seleção e psicologia organizacional. Além de empreendedores, gestores
escolares, psicólogos organizacionais, Administradores de Empresa, Economistas, engenheiros,
profissionais que ocupem posições de gerencia, supervisão, ou liderança em organizações ou que
desejam se engajar no mundo dos negócios organizacionais.
Destina-se, também, aos que desejam capacitar-se para a carreira docente no ensino superior,
preparando-se para uma possível Pós-Graduação stricto sensu em área do conhecimento correlata.

Coordenador
Prof. Me. Ricardo Bernardes Mello
E-mail: comercialpos@unis.edu.br
Mestre em Sistemas de Produção na Agropecuária
MBA em Gestão de TI e Especialista em Banco de Dados
Bacharel em Ciências da Computação
Coordenador e Professor dos cursos de Gestão & Negócios e Tecnologia da Informação

FORMAS DE PAGAMENTO

Planos de Pagamento

Valor Bruto

Desc. Adimplência

Conv. Empresa

Desc. Ex-aluno

10%

15%

20%

Plano A – 12 parcelas

R$820,00

R$738,00

R$697,00

R$656,00

Plano B – 18 parcelas

R$546,66

R$492,00

R$464,66

R$437,33

Plano C – 24 parcelas

R$410,00

R$369,00

R$348,50

R$328,00

Matrícula: R$ 380,00
ESTRUTURA CURRICULAR DO CURSO

NÚCLEO COMUM
Disciplina

Carga Horária

Gestão Estratégica

24 horas

Gestão Estratégica de Pessoas

24 horas

Comunicação Organizacional

12 horas

Gestão Estratégica de Marketing

24 horas

Seminário de Pesquisa

12 horas

NÚCLEO ESPECÍFICAS
Disciplina

Carga Horária

Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas

24 horas

Diagnóstico e Intervenção da Psicologia Organizacional Corporativa

24 horas

Consultoria em Psicologia Organizacional

24 horas

Gestão do Desempenho e Avaliação por Competência

24 horas

Desenvolvimento de Equipes, Cultura e Clima Organizacional

24 horas

Psicologia Organizacional e Negociação de Conflito

24 horas

Psicopatologia do Trabalho e Qualidade de Vida

24 horas

Cargos, Carreira e Remuneração

24 horas

Ética, Trabalho e Responsabilidade Social

24 horas

Atração e Seleção de Recursos Humanos

24 horas

Psicologia do Trabalho e Organizacional

24 horas

NÚCLEO DE DISCIPLINAS ELETIVAS
Disciplina

Carga Horária

Metodologia no Ensino Superior

24 horas

Didática do Ensino Superior

24 horas

Pensamento Científico e Metodologia da Pesquisa

24 horas

Orientação de Trabalho de Conclusão de Curso

30 horas

Trabalho de Conclusão de Curso

60 horas

Módulo Internacional

40 horas

Módulo Internacional

30 horas

Módulo Internacional

20 horas

Módulo Inglês Instrumental I*

24 horas

Módulo Inglês Instrumental II*

24 horas

Módulo Inglês Instrumental III*

32 horas

+150 disciplinas de especialização
* No momento disponíveis apenas no polo de Varginha.

