ÉGIA PÓS-GRADUAÇÃO

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO LATO SENSU EM
GESTÃO DE PESSOAS
OBJETIVOS
- Capacitar o proﬁssional de todas as áreas que tenham interesse em Gestão de Pessoas para desenvolver
atividades de planejamento e gestão;
- Desenvolver conceitos e aprimorar conhecimentos dos proﬁssionais utilizando técnicas e ferramentas
gerenciais, otimizando resultados e tornando a organização mais eﬁciente;
- Estimular o desenvolvimento de propostas atualizadas e diferenciadas para o aprimoramento das empresas e
setores;
- Capacitar o proﬁssional a planejar, administrar e executar planos e estratégias pertinentes e necessárias ao bem
comum da empresa.
PÚBLICO-ALVO
Proﬁssionais graduados de todas as áreas que tenham interesse em Gestão de Pessoas
INFORMAÇÕES GERAIS
- Carga horária: 360 h.a.
- Duração: 18 meses (aproximadamente)
- Local:Este curso está disponível para as cidades de Botucatu e Barra Bonita.
- Previsão de Início: Março de 2018
- Dias e horários de aula: sábados (8h -12h e 13h-18h). Quinzenalmente.
- Certiﬁcadora: Faculdade Galileu
- Modalidade: Presencial
INVESTIMENTO
- Mensalidades: 18 parcelas de R$ 359,00
- Taxa de inscrição: R$150,00
(taxa com devolução caso haja cancelamento do curso)

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
- Fotocópia de C.P.F.
- Fotocópia de R.G
- Fotocópia de Diploma
- Fotocópia de Histórico
- Foto 3x4
- Comprovante de Residência
(Cópias normais - não é necessário autenticação)
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GESTÃO DE PESSOAS
MÓDULOS
Metodologia do Trabalho Cientíﬁco
Integração e Relações Interpessoais
Cenário, Tendências e o Mercado de Trabalho: Competitividade e Desempenho Empresarial
Ética, Sustentabilidade e Inovação
Liderança e Gestão do Conhecimento
Planejamento, Captação e Seleção na Gestão de Pessoas
Construção de Equipes de Alto Desempenho
Retenção de Talentos, Avaliação de Competências e Valorização Proﬁssional
Negociação e Administração de Conﬂitos
Legislação Trabalhista
Finanças Aplicadas à Recursos Humanos
Gestão de Carreira, Desemprenho e Remuneração
Marketing Pessoal e Network
Empreendedorismo e Inovação
Qualidade de Vida no Trabalho

Modelos Contemporâneos de Organização
Linguagem e Expressão Escrita e Comunicação Organizacional
Coaching e Mentorin
OUTRAS INFORMAÇÕES
- As disciplinas comuns aos cursos da área poderão ser ministradas juntamente com outros cursos.
- A critério da coordenação podem ser admitidos alunos ouvintes.
- É necessário o preenchimento do número mínimo de alunos para a abertura do curso de Pós-Graduação.
- O Instituto Passo 1 reserva-se o direito de adiar ou cancelar os cursos em caso de número insuﬁciente de
inscritos.

