
  1.IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA

 
CODIGO NOME DA DISCIPLINA NQDEijÕ

SF.MANAIS:'::{ Iy:, 11;: FMFeTDATC  
  CIT7583 Gestão dó Capital Intelectual 04 79  
  

HORÁRIO ..;' {Ç':'ü..-= .' '3 MODALIDADE
TURMAS TEÓRICAS TURMASPRÁTICAS ', ;. 1 . : P..-nPi-i  

       
  

11. PROFESSORA MINISTRANTE

 Prof, Andréa Cristina Trierweil lél:. Dr'
Email: andrea.ct(ãufsc.br  

  
iii. PRE-REQUISITO(S)

  CODIGO NOME DA DISCIPLINA  
   Esta discit)lha hão possui oré-reauisitos  
 
IV. CURSO(S) PARA O(S) QUAL(IS) A DISCIPLINA É OFERECIDA

  Bacharelado em Tecnologias da Informação e Comunicação  
 
V.JUSTIFICATIVA
Esta .disciplina é necessária para complementaçãQ da formação do prófissio
Neste mundo sem õonteiras e hipercomlietitivo; em que o capital intelectual é um dos principais Calores distintivos, devo-se
construir no discente, uma visão sistêmica sobre os modelos de negócios digitais e sua influência para a gestão de pessoas,
preparando-o para contribuir com o desenvolvimento de uma gestão desses ativos intangíveis,.intel agência coletiva e cultura
articit)atava.

VI. EMENTA

Gestão de pessoas para a.inovação e competitividade. Ambiente multigeracional. -Retenção de talentos. Os processos de gestão
de pessoas, socialização e integração. A gestão de Pessoas na Era Digital. Modelos de Negócios Digitais para integração e
relacionamento com s/a#eAa/dera. Engenharia da integração. Gestão de ativos intangíveis. Centro de Memórias ]nstituciona] e
organizacional:. Universidade Corporativa. Busca de comoetênçias.  



   
VIII. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO    
Conteúdo Teórjçg;

e Ambiente multigeracional
e Retenção de talentos

Unidadell
. O processo de atrair talentos, conceito e potencialidades.
e:. O processo de aplicar pessoas, conceito e potencialidades.
e O processo de desenvolver competências e' alta performance, conceito é potencialidades.
;.' O processo de recompensar além do salário, conceito e potencjajidades.
e KO processo de reter talentos,' conceito e potencialidades.
e: O processo de monitorar desempenho, conceito e, potencialidades.

. ~ :ii ." . ' ' . . '
intpornfãn e rnlarinnamentn com praxe;zo/d. Modelos de Negócios Digitais para integração.e relacionamento com sra#ebo/dera.

B Engenharia dalntegração
Unidade IV -. Gestão deg.atirei..j!!jaDglxÊlg:

e ' ;, Universidade Corporativa.
e Centro de Memórias Instituciona[. e organizacional .
e Busca de competências  

   
IX. METODOLOGIA DE ENSINO/ DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA    
: Aula expositiva e dialogada com dinâmicas em grupos; seminários; debates, palestras.:c:lH!=u :l m:=ll:=;=;= ln;i=;=;m.z;

Desenvolvimento de atividades individuais e cm equipe.  
  

X. METODOLOGIA E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO  



$l.CRONOGRÀMATEÓRICO

dH.: {i»«t".
06/08 a l0/08

ASSUNTO

Apresentação da disciplín
elaboração do roteiro e produção do. vídeo (Trabalho) --:Dia l
EqUIpes amuam na elaboração dos roteiros e vídeos -- Dia 2
Atendimento das equipes para orientação sobre roteiros e vídeos Dia 3
Fqyjpes atuam na elaboração dos roteiros e vÍdeos+Dia 4
Palestra sobre tópico da atualidade (1 5/03) Día 5
Equipes 'àtuam na elaboração dos roteiros e. vídeos -- Dia 6
Palestra sobre.tópico da atualidade (22/03) -- Dia 7
Equipes atuam na elaboração dos roteiros e vídeos -- Dia 8
Orientação para finalização dos vídeos e Revisão.do conteúdo

Retenção de talentos:
Recrutamento e Seleção
30/03 -: Feriado (6' leira.
Aplg$Ê!!!Bçãg.çiQ&.yídgQS dos alunos (equipes

dycacjQnais (SITED 20 1 8
Recrutamento e Seleção

O processo de atrair
talentos,.aplicar pessoas, de desenvolver.
lépilg.gg: g!!elj41çlç; pçlqyisa dç retenção de talentos em empresas de TI de SC
U!!!dado..!L= O processo de recompensar e reter (manter), de monitorar (Avaliação de
desempenho, conceito e potencialidades)
PROVAESCRITAI
!J!!jdaÉls.!L= O processo de recompensar.e reter (manter), de monitorar (Avaliação de
desempenho, conceito e potencialidades).
04/05 -- Feriado (6'Jeira,

..Modelos de Negócios Digitais para
integração e relacionamento com s/a#e/zo/dera.. Engenharia da l ntegração.

Êí$. Ferramentas e Técnicas de Gestão do
Conhecimento.
!J!!id3d9..!y.Tópicos da atualiêlade: Universidade Corporativa
31/0S :- Feriado (S' feira.

LJ11idgÉl9.!y.Tópicos da atualidade: Universidade Corporativa. O caso UFSC PROFOR
(desaHlos gestão de pessoas) / Estilos de Liderança
111 MIDCON-- 111 Slpinárío de Mídia e Conhecimento (14/06) /PROVA ESCRITA 2 (1 5/06
PROVA DE RECUPERAÇÃO (21/06) / Divulgação das notas final.s
Publicação final no CAGR. 'p 04/a7 (4=Ãefrd Têrm/no do semestre de grada/anão

2

3

4

5

13/08 a 17/08

20/08 a 24/08

27/08 a 31/08

03/09 a 07/09

l0/09 a 14/09
17/09 a 21/09
24/09 a 28/09

8

9

10

1 1

12

01/10 a 05/10

08/10 a 12/10

15/10 a 19/10

22/10 a 26/10

29/10 a 02/11
05/11 a 09/11
12/11).a 16/11

15

19/11 a 23/11
26/11 a 30/1,1
03/12 a 07/12

XII. Feriados previstos para o semestre 2018.2
07/09
08/09
12/10
13/]0
28/10
02/11
03/11
15/11
16/11
17/11
24/12
25/12

Feriado Nacional -: Independência do Brâsil
Dia não letivo
Feriado Nacional,+ Nossa Senhora Aparecida
Dia não letivo
Dia do Servidor Público
Feriado Nacional inados
Dia não letivo
Feriado Nacional -..= Proclamação da República
Dia não lesivo
Dia não letivo
Dia não lesivo
Feriado Nacional Natal
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