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PROGRAMA 

 
Disciplina: Comportamento Organizacional  Código: ADM - 02158 
Professora: Márcia Prezotti Palassi   
Carga Horária:  60 horas  
Período:  2006/2 
 
 
1 – EMENTA: 
 

Sistematização Histórica: Estruturalismo, Funcionalismo, Behaviorismo, 
Gestalt estudo de comportamento, estudo de Aprendizagem, Personalidade. 

2 - OBJETIVOS: 
 

Adquirir conhecimentos teóricos básicos em Psicologia Social na Organização 
e em Comportamento Organizacional, que lhes permitam uma reflexão crítica sobre 
a nossa realidade social e aplicação dos mesmos no que tange aos seus campos 
específicos de atuação profissional. 
 
3 - METODOLOGIA DE ENSINO: 
  

Para o desenvolvimento do Curso será utilizada a seguinte metodologia: 
 

♦ Exposição Dialogada; 
♦ Leitura e Discussão de Textos; 
♦ Apresentação de Casos. 

 
4 - CONTEÚDO PROGRAMATICO: 

Unidades: 
 

 1 - Introdução ao comportamento organizacional: 
 
1.1 - Campo de estudo e objetivos do comportamento organizacional; 
1.2 - Desafios e oportunidades no campo do comportamento organizacional 

sob a perspectiva da gestão. 
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2 – O indivíduo na organização: 
 

2.1 - Fundamentos do comportamento individual: valores, atitudes, percepção, 
aprendizagem; 

2.2 - Personalidade, identidade e emoções; 
2.3 - Conceitos básicos de motivação e suas aplicações. 

 
3 – Grupos nas organizações: 
 

3.1 - Fundamentos do comportamento de grupo 
 3.2 - Liderança e confiança 

      3.3 - Poder e política 
     3.4 - Conflito e negociação 
 
      4 – O sistema organizacional: 

 
4.1 - Cultura organizacional 

     4.2 - Mudança organizacional e desenvolvimento 
 

5 - METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: 
 

Os alunos serão avaliados por meio dos seguintes instrumentos: 
 

Apresentação de casos ou exemplos relacionados ao tema da aula (em 
duplas previamente definidas); 
 

Duas provas escritas , individuais, sem consulta. 
 

Obs: A nota final da disciplina será composta pela média aritmética dos itens 
acima especificados.  
 

5.1. – FREQUÊNCIA: 
 

É permitida ausência de 25% (vinte e cinco por cento) às aulas da disciplina, 
ou seja, o equivalente a 15 faltas em uma carga horária de 60 horas, no entanto 
aconselhamos o comparecimento. 
 
6 - BIBLIOGRAFIA: 
 
CIAMPA , A DA C. Identidade. In: LANE, S.T.M. e CODO, W. (Orgs.). O Homem em 
Movimento . São Paulo : Brasiliense, 1984, p. 58-75. 
ROBBINS , S. P. Introdução ao comportamento organizacional . São Paulo: 
Prentice Hall, p. 1-12. 

Indicações bibliográficas complementares podem ser realizadas ao longo do 
período. 
 


