
PORTFÓLIO DO CURSO 

TECNOLOGIA EM GESTÃO DE 

RECURSOS HUMANOS



CST – Gestão de Recursos Humanos

O curso de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos tem seu

currículo atualizado permanentemente pelo NDE visando ao pleno

atendimento de perfil do egresso e das demandas do mundo de

trabalho, proporcionando aos discentes diversas experiências

teórico-práticas.



CST – Gestão de Recursos Humanos

Dados Gerais do Curso

Área do conhecimento Ciências Sociais Aplicadas

Modalidade Presencial

Ato autorizativo Resolução nº134, de 13 de dezembro de 2017

Início de funcionamento 2018/1

Turno de funcionamento Noturno

Duração do curso 5 semestres

Carga horária total 1.800 horas

Coordenação Prof. Dr. Adilson Vagner de Oliveira



Perfil do Egresso

O Curso Superior de Tecnologia em Recursos Humanos almeja a formação

de um profissional habilitado com bases científicas, tecnológicas e

humanísticas para o exercício da profissão, numa perspectiva crítica,

proativa, ética e global, conforme exigências do mundo do trabalho.

Formar um profissional capaz de articular com estratégia a gestão de

pessoas com outras áreas das organizações, dialogando e propondo

soluções para os problemas e desafios existentes nos ambientes

organizacionais relacionados aos recursos humanos, alavancando a

capacitação e o desenvolvimento de talentos.



EVENTOS

Semana do calouro: acolhimento a novos alunos



Projeto de ensino: A origem dos recursos 

públicos da educação brasileira



Ação de ensino: 

I Ciclo de Treinamento em Liderança



Atividade de ensino: Visita técnica à usina
COPRODIA, em Campo Novo do Parecis - MT



Projeto de 

extensão: 

Semana da 

mulher 2019

É de extrema importância, no dia da mulher, a 

realização de um evento aberto à comunidade que 

celebre as conquistas sociais, políticas e econômicas 

das mulheres ao longo dos anos. Portanto, objetivamos 

com este projeto trabalhar a concepção da mulher na 

sociedade brasileira, através de ações a serem 

executados pelos servidores e discentes do IFMT -

Campus avançado Tangará da Serra.



Ação de ensino: 

Dia da Consciência Negra



Aula inaugural: 
Gestão de 
Recursos

Humanos/Gestão
de Pessoas

Palestrante: Fernanda Christina Garcia da Costa
Diretora Sistêmica de Gestão de Pessoas - IFMT 



Projeto de 

Extensão

Teen 

Business

Este projeto apresenta a proposta de 

aprendizagem baseada em problemas, 

demandando uma postura proativa e 

autônoma direcionadas à busca de 

soluções, além de conceder ao aluno a 

oportunizar de errar em ambiente seguro. 

Tem como principal objetivo, disseminar a 

cultura empreendedora contribuindo para 

a formação pessoal e profissional de jovens 

estudantes do ensino médio, provocando-

os para o desenvolvimento de 

competências e atitudes inovadoras e 

colaborativas a partir da aprendizagem 

baseada em problemas. Na conclusão do 

projeto espera-se que o jovem estudante 

atue como um agente multiplicador de 

práticas empreendedoras.

COORDENADORA
Débora Borges dos Santos

BOLSISTA / CURSO

Nelma Ferreira da Cruz / Tecnologia em Gestão de Recursos 
Humanos

Edital nº028/2019/REITORIA/PROEX



Projeto de 

Extensão

Teen 

Business

Edital nº028/2019/REITORIA/PROEX



Projeto de Extensão

Empreender para a 

liberdade: mulheres 

preciosas da cadeia 

pública feminina de 

Tangará da Serra/MT

COORDENADORA
Maria Cleunice Fantinati da Silva

BOLSISTA / CURSO

Suelen Cristini da Silva Santos / Tecnologia em Gestão de Recursos 
Humanos

Edital nº 026/2019/REITORIA/PROEX

Durante a execução deste projeto foram 

palestras sobre motivação visando o 

empoderamento das reeducandas, com 

as seguintes temáticas: higiene, cuidados 

com alimentos, direitos da mulher, 

marketing digital. Desta forma, objetivou-se 

que quando em liberdade, estas mulheres 

tenham meios de inserir-se no mercado de 

trabalho. Como as ações do projeto 

envolveram servidores discentes do 

campus avançado Tangará da Serra e 

comunidade externa, ele fortaleceu a 

integração do IFMT com a sociedade. 

Assim, o projeto oportunizou maior 

democratização do saber e fortalece a 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão.



Projeto de Extensão

Empreender para a 

liberdade: mulheres 

preciosas da cadeia 

pública feminina de 

Tangará da Serra/MT

Edital nº 026/2019/REITORIA/PROEX



Elaboração
Erica Baleroni Pacheco 
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Paula Dias Guimarães


