
ü   Curso 
 

 TECNÓLOGO EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 
 

ü   Nome e titulação do Coordenador: 
 

• Coordenadora: Profª Maria da Glória Souto Maior Nogueira 

- Especialização em Docência do Ensino Superior  
Centro de Educação Unificado de Brasília – CEUB - DF 

- Graduação e Licenciatura em Psicologia 

Centro de Educação Unificado de Brasília – CEUB - DF 

- e-mail: maria.maior@estacio.br 

 
ü   Dados sobre o curso (Perfil do Egresso; Duração do Curso; Estágio; TCC; 

Periódicos) 
 
Perfil do Egresso: 
 

O egresso do Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos 

terá as marcas da atuação do profissional do nosso tempo que são o respeito aos valores 

de responsabilidade social, da justiça e da ética; a consciência da necessidade da 

contínua aprendizagem; a orientação para resultados; a responsabilidade em alinhar os 

planos de Recursos Humanos aos planos corporativos. Saberá agregar valor aos 

negócios e compreender as relações entre o contexto das organizações e os contextos 

econômicos, políticos, sociais e culturais que interferem nas diretrizes organizacionais e 

nas formas de atuação e desenvolvimentos dos profissionais sob sua gestão. 

O Tecnólogo em Gestão de Recursos Humanos possuirá sólida formação 

técnica, compreenderá os diferentes processos, metodologias, instrumentos, conceitos e 

estratégias utilizadas em seu campo de atuação. Será um profissional atualizado nos 

conceitos e nas melhores práticas de gestão de pessoas. Tendo como pontos de 

excelência: Desenvolvimento de programas de Treinamento e Desenvolvimento de 

pessoas, Gestão de Remuneração e Administração de Pessoal. 

 
 

Duração do Curso: 
Número de período: 4 semestres 
 
 
Estágio e TCC: 



Não se aplica. 
 

 
ü   Comunicados sobre o Curso (Notícias) 

 
ü   Iniciação Científica 

 
ü   Extensão 

 
 
Links dos periódicos e revistas eletrônicas 
 
  
  •  Comportamento  Organizacional  e  Gestão  -  Circulação  N  Nível  A    
http://www.scielo.oces.mctes.pt/scielo.php/script_sci_serial/pid_0872-
9662/lng_pt/nrm_iso  
    
•  GESTÃO.Org.   Revista   Eletrônica   de   Gestão   Organizacional-   Circulação   N  
Nível  B    
http://www.gestaoorg.dca.ufpe.br/  
  
  
. Organizações e Sociedades - Revista O&S 
http://www.portalseer.ufba.br/index.php/revistaoes 
 
  


