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Linha de Pesquisa de Curso Gestão de Recursos Humanos  

Introdução  

O Curso Gestão de Recursos Humanos do ISCED tem como propósito principal graduar 

profissionais com conhecimentos específicos de todos os factores e aspectos envolvidos na área 

de recursos humanos, qualificados podendo actuar nos processos de agrupar, aplicar, desenvolver, 

recompensar, manter e monitorar pessoas atinentes às organizações de tamanhos distintos sendo 

elas privadas, estatais e não-governamentais de qualquer ramo de actividade, bem como 

identificar, por meio de métodos, técnicas e práticas modernas, a importância das pessoas no 

contexto da mesma, tornando-o competente para actuar em diversos subsistemas que integram a 

área de Recursos Humanos das organizações. 

O presente documento intitulado linha de pesquisa, visa orientar os estudantes a elaborarem 

trabalhos de pesquisas propondo estratégias e soluções práticas inerente ao curso. 

Linha de pesquisa são grandes temas ou subtemas de uma determinada área pertencente a um 

curso específico que são apresentados a todos estudantes como forma de ajuda-lo a ver, perceber 

e decidir sobre em que matérias eles podem abordar no seu trabalho de fim do curso (Barros lehfeld 

1999). 

 

Tabela 01: Linha de Pesquisa e área temática do Curso de GRH 

Linha de Pesquisa  Área Temática 

Linha 1: Avaliação de 

Desempenho 
 Avaliação de Desempenho na Organização  

 Novas tendências de avaliação de desempenho nas 

organizações.  

 Gestão, Avaliação e Reforma no sector Público 

Linha 2: Formação e 

Desenvolvimento 
 Desenvolvimento organizacional  

 Treinamento e Desenvolvimento de Pessoas 

 Gestão de conhecimento nas organizações  

 Tendências nos processos de desenvolvimento de pessoas 



 
Linha 3: Comportamento 

Identidade Cultura 

Organizacional  

 Identidade Valores e Cultura Organizacional  

 Poder e Política Organizacional 

 Conflito e Negociação Organizacional 

 Atributo de personalidade que influência a Cultura 

Organizacional  

 Cultura Organizacional e a sua influência no plano 

estratégico da empresa 

 Liderança nas organizações  

 Absentismo nas organizações   

 Motivação e produtividade no Trabalho 

 

Linha 4: Manutenção de 

Recursos Humanos 
 Higiene do trabalho 

 Condições Ambientais de trabalho 

 Segurança do trabalho 

 Programas de bem – estar 

 Qualidade de vida no trabalho 

 Planos de benefícios socias nas organizações  

 Processo de promoção e progressão nas organizações   

Linha 5: Recrutamento e 

Seleção  
 Processos de recrutamento e selecção nas organizações 

 Mercado de recursos humanos 

 Rotatividade nas organizações 
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