RECURSOS HUMANOS
GRAU CONFERIDO: Tecnólogo em Recursos Humanos
OBSERVAÇÃO: Os cursos de tecnologia são de graduação (Faculdade), ou
seja, são de nível superior, podendo assim, conferir diploma em nível superior,
permitindo assim a realização posterior de cursos de especialização (pósgraduação), mestrado, doutorado e PhD, como qualquer outra graduação.
Qual a diferença entre um Curso Superior de Tecnologia e um
Bacharelado?
A diferença é que o curso Superior de Tecnologia forma o estudante a partir de
sólidas bases tecnológicas e laboratoriais (prática), verticalizando
(aprofundando) o conhecimento, com foco na área de Sistemas para Internet.
O bacharelado consiste na horizontalização do conhecimento, e não é focado
em uma área única. O Curso de Sistemas para Internet é de graduação
(Faculdade), e habilita o estudante a ingressar na pós-graduação
(especialização, mestrado, doutorado e PhD) como qualquer outro curso
superior.
RECONHECIMENTO: Portaria MEC nº 54, de 29 de março de 2010. (DOU nº
63, de 05 de abril de 2010-Seção 1) (Eixo tecnológico: Gestão e Negócios).
TURNO: Noturno
DURAÇÃO: 2 (dois) anos (ou 4 semestres)
OBJETIVOS DO CURSO: Formar profissionais para atuar no planejamento e
gerenciamento dos subsistemas de gestão de pessoas, tais como:
recrutamento e seleção, descrição cargos e salários, treinamento e
desenvolvimento, avaliação de desempenho, rotinas de pessoal, benefícios,
gestão de carreiras e sistema de informação de recursos humanos. Esse
profissional promove o desenvolvimento de competências relacionadas ao
comportamento nos níveis individual (motivação), de grupo (negociação,
liderança, poder e conflitos) e organizacional (cultura, estrutura e tecnologias),
catalisando os processos de elaboração de planejamento estratégico,
programas de qualidade de vida do trabalho e avaliação do clima
organizacional.
PERFIL DO EGRESSO: O profissional que se quer formar no Curso Superior
de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos da Faculdade Santa Rita de
Chapecó deverá estar apto a trabalhar em qualquer organização na área de
recursos humanos, desenvolvendo as seguintes habilidades: Inovação e
Criatividade, imaginação e riqueza nas associações de ideias e experiências,
apresentação de soluções inovadoras para necessidades, problemas e

oportunidades da empresa. Análise de forma técnica e comportamental, próatividade e responsabilidade na identificação e solução de problemas, visão
global e estratégica da empresa, de seu funcionamento e a sua relação com o
mercado, pensamento estratégico. Conhecimentos e habilidades técnicas
específicas referentes à especialização funcional. Inquietude incessante na
busca pela implementação, execução, das ideias geradas, formatadas para
atender as necessidades do público interno e empresa.
ÁREA DE ATUAÇÃO: O curso de Recursos Humanos da Faculdade Santa
Rita Chapecó, busca desenvolver suas atividades no sentido de oferecer uma
capacitação estratégico-gerencial a fim formar profissionais aptos a atuar nas
mais diversas organizações, sejam elas públicas ou privadas, com ou sem fins
lucrativos, fornecendo uma consistente visão das diversas áreas do ponto de
vista dos Recursos Humanos, quais sejam: comercial, financeira, técnica,
pessoal, empresarial, entre outras.
FAIXA SALARIAL DO DIPLOMADO: Em média, a remuneração de um
diplomado no curso de Administração varia entre R$1.500,00 à R$ 30.000,00.

