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RELAÇÕES DE TRABALHO – GESTÃO DE PESSOAS 

 

1. RESUMO 

 

O projeto pretende despertar nos alunos pesquisadores, através de estudos 

bibliográficos, as relações das pessoas no trabalho e o papel de um bom 

gerenciamento nas empresas para se alcançar uma boa administração e, 

consequentemente, manter-se no mercado. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

A pesquisa visa conscientizar os alunos pesquisadores da importância das relações 

de trabalho e o papel importante de um bom gerenciamento das atividades para que 

a empresa se desenvolva progressivamente em um mundo cada vez mais 

competitivo da administração das empresas. 

 

3. OBJETIVO 

 

Este projeto de pesquisa objetiva fazer com que os alunos pesquisadores, no final 

do trabalho, tenham uma visão detalhadae crítica sobre as relações de trabalho 

entre as pessoas dentro de uma empresa e o papel importante de um bom 

gerenciamentoresultando em um bom desempenho de uma empresa na atualidade. 

 

4. METODOLOGIA 

 

A metodologia está sendo desenvolvida através de pesquisas bibliográficas, 

elaboração de questionários informativos dos diferentes temas estudados, aplicação 

de pesquisas quantitativas e qualitativas, relatórios debates e análise crítica. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

A pesquisa, responsabilidade e orientação de dois professores, desenvolve-se 

passo a passo, a fim de que os alunos (na maioria iniciantes) sintam-se mais 



seguros em suas conclusões. Cada etapa desenvolvida é discutida e analisada até 

chegar-se a conclusões coerentes. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Os resultados apresentados até agora estão sendo debatidos e relacionados com os 

seguintes temas: 

Discussão sobre empresa e organização. 

Gerenciamento de suprimento de pessoa. 

Desenvolvimento de pessoal.    

 

7. FONTES CONSULTADAS 
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