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1- EMENTA 
Fundamentos de Administração, origens e evolução do modo de produção asiático 
às sociedades contemporâneas. Administração Científica. A Escola de Relações 
Humanas. Estruturalismo: administração e burocracia. Enfoque sistêmico: os 
sistemas abertos na sociedade contemporânea. A informação como fator de 
resolução das organizações. 
 
2- OBJETIVOS 

• Proporcionar aos alunos um referencial teórico e crítico das teorias 
administrativas através de suas diversas abordagens; 

• Fundamentar a visão e a ação prática do administrador na sua atuação 
estratégica, tática ou operacional; 

• Compreender a complexidade do fenômeno administrativo e suas múltiplas 
dimensões e formas de abordagens; 

• Analisar as relações entre as principais teorias administrativas e as práticas 
adotadas nas organizações. 
 

 
3- CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  
Todo o conteúdo proposto na ementa da disciplina será abordado dentro dos tópicos 
relacionados a seguir: 
 
I- Administração:  

• Principais conceitos sobre o tema; 
 

II- Estudo da história da administração desde os pr imórdios: 
• As principais influências na época (Filósofos, Igreja católica, Militar, revolução 

industrial, economistas Liberais e dos pioneiros e empreendedores); 
 

III- Abordagem clássica da administração 
 Administração científica 



• A obra de Taylor; 
• A administração como ciência;  
• Organização Racional do trabalho; 
• Princípios da administração científica; 
• Apreciação crítica da administração científica Desenho de cargos e tarefas; 
• Racionalização do trabalho 
• Formas de incentivar os funcionários; 
• Racionalização do trabalho; 
• Princípios da administração; 
• Principais críticas à administração científica 

 
Teoria Clássica da administração: 

• A obra de Fayol; 
• Teoria das organizações; 
• Elementos da administração; 
• Teoria da máquina; 
• Funções Básicas da administração segundo Fayol; 

 
V- Abordagem Humanística da administração  
Teoria das relações Humanas 

•  Origem da teoria das relações humanas; 
• A experiência de Hawthorne e a conclusões sobre tal experiência; 
• Influência da motivação humana na organização; 
• Liderança; 
• Comunicação; 
• Organização Informal. 
 

VI- Abordagem neoclássica da administração; 
• A administração como técnica social; 
• Funções do administrador; 
• Organização formal; 
• Organização funcional; 
•  

VII- Abordagem estruturalista da administração: 
• Modelo Burocrático e as disfunções da burocracia na organização. 

 
 X- A administração contemporânea 

• Desafios da administração moderna 
 

4 - METODOLOGIA 
 

• Aula expositiva; 
• Leitura e reflexões; 
• Técnicas de grupo que forem oportunas para os conteúdos e situações em 

estudo; 
• Debates; 
• Exercícios realizados em grupo ou individualmente 

 
 



5 – AVALIAÇÃO 
Serão observados os seguintes aspectos: 

• Apresentação de seminários; 
• Participação nas aulas; 
• Análise do trabalho (individual); 
• Avaliações de aprendizagem por meio de uma prova composta de questões 

objetivas e subjetivas, sobre o conteúdo apresentado durante o semestre.  
Observação : 

• A obtenção da nota total do aluno, será a soma da nota da prova (50%) com a 
nota das demais atividades realizadas (trabalho, seminário (50% da nota 
total). 

• O estudante que obtiver média 7,0 (sete) ou superior considerando as 
avaliações acima descritas estará dispensado da prova final.  
Prova Final: todo o conteúdo trabalhado durante o semestre. 
 
 

6 – VIAS DE COMUNICAÇÃO COM O PROFESSOR: 
 
E-mail: celeidalb@bol.com.br 
Celular: (27) 99907 2099 
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