
Curso de Tecnologia em

Gestão de 
Recursos Humanos



Na Faculdade Phorte, você aprende a 
teoria, mas desenvolve todo o conteúdo 
na PRÁTICA.

Proporcionar experiência é nossa
prioridade! Por meio dela, você, como
aluno, desenvolve competências para 
atuar em diferentes segmentos e
carreiras  – além de ser muito mais
proveitoso aprender enquanto faz, né?

A
FACULDADE 
PHORTE



Garantimos a sua formação por meio de 
um estudo qualificado, que permitirá
desenvolver ao máximo o seu potencial, 
para você se tornar um profissional com 
perfil de verdadeiro construtor social.

PROPOSTA DE ENSINO

INOVADORA



Por que cursar

na Phorte?

RECURSOS HUMANOS

O ensino tecnológico proporciona uma
formação mais específica para facilitar a entrada 
no mercado de trabalho, preparando o
profissional para atuar nos mais diversos tipos e 
tamanhos de empresa.

Ao final do curso de Recursos Humanos, você 
estará apto a aplicar na prática seus
conhecimentos sobre recrutamento, seleção, 
legislação trabalhista, avaliação de desempenho 
e outras práticas indispensáveis para gerir e
desenvolver pessoas no cenário 4.0.

?
?
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Curso tecnológico
2 ANOS



POR QUE CURSAR RECURSOS HUMANOS NA PHORTE?

Curso tecnológico
2 ANOS

Você tem a oportunidade de sair 
para o mercado de trabalho
entendendo-o de maneira ampla 
e pronto para aplicar o que
aprendeu durante a graduação!

HABiLiDADES PARA
COMPREENSÃO DO MERCADO

PERFiL CRÍTiCO

PENSAMENTO
GLOBALiZADO



PROFA. APARECiDA BUCATER
COORDENADORA DO CURSO

DE RECURSOS HUMANOS

POR QUE CURSAR RECURSOS HUMANOS NA PHORTE?

   Pessoas e negócios! É com essa 
visão, permeada pelos princípios da 
ética e da responsabilidade social, que 
o profissional formado pela Faculdade
Phorte irá se apresentar ao mercado e, 
com certeza, estará pronto para uma 
carreira de sucesso.”

Curso tecnológico
2 ANOS



? ??

SERÁ QUE

É PARA VOCÊ?

ESSE CURSO



Este curso é para você que...

quer  se  qualificar  para  trabalhar
em uma área voltada para a gestão
e o desenvolvimento de pessoas;

quer se preparar para potencializar
competências importantes para
o profissional do século XXI.

Curso tecnológico
2 ANOS
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VOCÊ SE IDENTIFICOU?



Em todos os semestres,
desenvolvemos importantes 
competências para sua vida 
profissional e colocamos você 
em contato com o mercado, 
ampliando sua rede de
relacionamentos profissionais.

GESTÃO EM AÇÃO

DO CURSO

OS DIFERENCIAIS O aluno que desenvolver bem as 

atividades do Gestão em Ação tem, 

em todos os semestres, melhores e 

maiores chances  de se conectar com 

possíveis contatos profissionais.

PROFA. APARECiDA BUCATER
COORDENADORA DO CURSO

DE RECURSOS HUMANOS



Conselho Regional de 
Administração de São Paulo (CRA-SP):

Espaço para você se desenvolver profissionalmente e ampliar seu 
networking por meio de cursos extracurriculares, eventos
presenciais e online.

*Informações da carteira de identificação estudantil e benefícios retirados do site.

CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO ESTUDANTIL*

Nome:
Instituição de ensino:
Data de nascimento:
Cidade:
Série / ano / ensino:

Coaching para jovens
administradores

Desenvolvimento de
carreira

Descontos
oferecidos pelo

Clube de ServiçosCentro do Conhecimento
formado por voluntários e

especialistas em diversas áreas



PROF. TULiO LOYELO
PROCURADOR EDUCACiONAL

INSTiTUCiONAL

Network e estudo são os 
maiores aliados de um 
profissional, e a Phorte
proporciona ambos com 
muita qualidade.



Google for Education e o uso de
redes sociais profissionais nas aulas

Trazemos você para a realidade digital.

Disponibilizamos Chromebooks durante as aulas.

Essa  é  uma  das
missões que mais
levamos  a  sério. 



QUAL O PESO DA
FACULDADE PHORTE

NO SEU CURRÍCULO?



Nota no MEC

Nosso curso de Recursos 
Humanos tem nota 4 no 
MEC.
Estamos capacitados para 
entregar a você o melhor
conteúdo.

Com essa certificação
parcial, você pode
enriquecer seu currículo
semestralmente, mostrando 
com mais clareza, em suas 
entrevistas, as competências 
desenvolvidas a cada
semestre no curso.

Certificado a cada
semestre

Gestão em ação

Projetos acadêmicos de 
peso com experiência 
profissional.



DiRETOR FABiO MAZZONETTO

Nossa atualização é constante, 
para trazer o que há de mais
recente no mercado para os 
nossos alunos.



QUAL O VALOR QUE VAMOS ENTREGAR

PARA SUA FORMAÇÃO E CARREIRA?



QUAL O VALOR QUE VAMOS ENTREGAR

PARA SUA FORMAÇÃO E CARREIRA?

O corpo docente é altamente
qualificado, composto por mestres e 
doutores.

Você aprende enquanto faz:
a matriz curricular é repleta de
disciplinas.



QUAIS FACILIDADES VOCÊ
VAI TER ESTUDANDO

NA PHORTE?



O campus é de fácil acesso: a faculdade está
localizada no bairro da Bela Vista, próximo
a duas estações do metrô.

LOCALIZAÇÃO

A infraestrutura é completa, contando com
salas de aula, auditórios e laboratórios

tecnológicos, Chromebooks, bibliotecas
presencial e virtual e dois jardins para lazer.

INFRAESTRUTURA

O networking é uma prática que está sempre
presente no campus e ao longo dos semestres, 
para dar oportunidades aos alunos de terem
contatos profissionais e alcançarem seus
sonhos e objetivos.

NETWORKING



MATRIZ CURRICULAR

O curso de Gestão de Recursos Humanos da 
Faculdade Phorte tem duração de 2 anos, que 
são divididos em 4 módulos semestrais.

Conheça as temáticas das disciplinas
estudadas em cada um dos módulos:



1º MÓDULO:
ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL

Linguagem Aplicada às Novas Mídias 80 horas

80 horas

80 horas

80 horas

80 horas

Matemática Aplicada à Gestão

Fundamentos da Administração

Comportamento Organizacional

GESTÃO EM AÇÃO

2º MÓDULO:
SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL

Ética, Gestão Ambiental e Sustentabilidade Empresarial 80 horas

80 horas

80 horas

80 horas

80 horas

Gestão da Qualidade Total

Fundamentos Financeiros e Contábeis

Estratégia, Tecnologia e Inovação

GESTÃO EM AÇÃO



3º MÓDULO: ADMINISTRAÇÃO
DO CAPITAL HUMANO

Ética, Gestão Ambiental e Sustentabilidade Empresarial 80 horas

80 horas

80 horas

80 horas

80 horas

Gestão de Qualidade Total

Fundamentos Financeiros e Contábeis

Estratégia, Tecnologia e Inovação

GESTÃO EM AÇÃO

4º MÓDULO: 
DESENVOLVIMENTO DAS PESSOAS

Gestão de Desempenho e Carreira 80 horas

80 horas

80 horas

80 horas

80 horas

Cultura e Clima Organizacionais

Gestão do Conhecimento e Desenvolvimento das Pessoas

Empreendedorismo

GESTÃO EM AÇÃO



Conheça alguns professores do curso:

COORDENAÇÃO: Aparecida Bucater
Graduação em Administração pelo Centro Universitário Fecap (1984) e Mestrado em Administração 

pela Universidade Metodista de São Paulo. Cursou MBA em Tecnologia Educacional pela Fundação 

Armando Alvares Penteado (FAAP, 2003), Especialização em EAD nas Faculdades Metropolitanas 

Unidas (2007) e em RH na FAAP (2003).

Participou de cursos extracurriculares em Análise Transacional, Formação de Instrutores de

Treinamento e diversos cursos de aperfeiçoamento nas áreas de recursos humanos, comportamental, 

administrativa, de marketing e de educação. Sua experiência acadêmica abrange a Coordenação de 

cursos de Graduação e Pós-Graduação nas modalidades Presencial e Ensino a Distância. Atua 

também como Professora, Autora e Tutora em vários Cursos de Pós-Graduação em disciplinas nas 

áreas administrativa e comportamental.



Conheça alguns professores do curso:

PROFESSOR Renato Vieira:

Doutor em Comunicação Social pela

Universidade Metodista de São Paulo. Mestre em

Comunicação Social pela Faculdade Cásper 

Líbero. MBA em Marketing pelo IBMEC-SP. 

Pós-graduação em Marketing pela ESPM-SP. 

Graduação em Direito pela Universidade Federal 

Fluminense. Consultor em estratégias de

marketing e comunicação e professor

universitário na graduação, MBA e

pós-graduação.

PROFESSORA Andressa Mauricio:
Mestra em Administração pela Umesp, com MBA 

em Gestão de Pessoas pela FGV (2012) e

Graduação em Comunicação Social pela

Universidade Municipal de São Caetano do Sul 

(2001). Atuação em Recursos Humanos,

Consultoria Organizacional, Treinamento

Corporativo, Palestrante e Docente em cursos de

graduação e pós-graduação.



CONTATO

A Equipe Phorte está sempre à sua disposição
para  tirar  dúvidas  ou  até  mesmo  conversar.

Você pode falar com a gente por meio de 
qualquer um dos canais de contato abaixo:

E-mail: graduacao@faculdadephorte.edu.br
Telefone: (11) 2222-1222
WhatsApp: (11) 98253-2417
Site: faculdadephorte.edu.br
Endereço: R. Rui Barbosa, 422, Bela Vista
São Paulo/SP, CEP 01325-020


