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1. EMENTA: 

Estudo dos múltiplos aspectos do comportamento humano para o conhecimento de 

processos individuais e coletivos das pessoas no contexto organizacional. Práticas e 

processos internos das organizações, que afetam o comportamento de indivíduos e de 

grupos. Níveis de análise do comportamento organizacional: individual (atitude, 

percepção, aprendizagem, motivação, identidade, etc.), grupal (grupos formais e 

informais, hierarquia, normas, papéis, coesão, liderança, participação em ações 

coletivas, conflitos, poder

mudança e desenvolvimento organizacional).

2. OBJETIVOS 

Compreender os fundamentos do comportamento dos indivíduos e dos grupos nas 

organizações e suas implicações para o processo gerencial

3. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Unidade I – A Análise do Comportamento Individual nas Organizações

Neste nível de análise focamos o indivíduo na organização, a partir das variáveis que 

fundamentam o comportamento individual, como valores, atitudes, percepção e 

aprendizagem. Em seguida, consideramos o papel da personalidade e das emoções 

nesse comportamento. Este módulo é concluído com uma discussão sobre a motivação 

e o processo de tomada de decisões.

Unidade II – A Análise do Comportamento Grupal nas Organizações.

Apresenta reflexões que permitam aos alunos compreender que o comportamento 

das pessoas em grupos é maior que a soma dos comportamentos individuais. 

Apresenta as variáveis que interferem nos comportamento de grupo, discute maneiras 

de tornar as equipes mais ef

liderança, confiança, poder, política, conflitos e negociação. 
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processos internos das organizações, que afetam o comportamento de indivíduos e de 

eis de análise do comportamento organizacional: individual (atitude, 
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informais, hierarquia, normas, papéis, coesão, liderança, participação em ações 

coletivas, conflitos, poder, política, ética, etc.) e organizacional (clima, cultura, 

mudança e desenvolvimento organizacional). 

Compreender os fundamentos do comportamento dos indivíduos e dos grupos nas 

organizações e suas implicações para o processo gerencial. 

TEÚDO PROGRAMÁTICO 

A Análise do Comportamento Individual nas Organizações

Neste nível de análise focamos o indivíduo na organização, a partir das variáveis que 

fundamentam o comportamento individual, como valores, atitudes, percepção e 

agem. Em seguida, consideramos o papel da personalidade e das emoções 

nesse comportamento. Este módulo é concluído com uma discussão sobre a motivação 

e o processo de tomada de decisões. 

A Análise do Comportamento Grupal nas Organizações. 

senta reflexões que permitam aos alunos compreender que o comportamento 

das pessoas em grupos é maior que a soma dos comportamentos individuais. 

Apresenta as variáveis que interferem nos comportamento de grupo, discute maneiras 

de tornar as equipes mais eficazes, bem como aborda tópicos importantes como 

liderança, confiança, poder, política, conflitos e negociação.  
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Neste nível de análise focamos o indivíduo na organização, a partir das variáveis que 

fundamentam o comportamento individual, como valores, atitudes, percepção e 

agem. Em seguida, consideramos o papel da personalidade e das emoções 

nesse comportamento. Este módulo é concluído com uma discussão sobre a motivação 
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Unidade III – Análise do Comportamento Organizacional 

Neste nível de análise, discutem-se a estrutura da organização, como se forma a 

cultura das organizações, as possibilidades de mudança e de desenvolvimento 

organizacional. 

4. METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas expositivas dialogadas; estudos de caso; leitura prévia da bibliografia indicada 

para cada unidade, análise e debates de textos; situações simuladas; realização de 

seminários pelos alunos. 

5. METODOLOGIA DA AVALIAÇÃO  

1ª Prova escrita: 1ª parte do conteúdo trabalhado. Valor: 6,0.  Data: 26/04. 

Trabalhos para serem realizados em grupo: 4,0.  

Total: 10,0 

2ª Prova escrita: 2ª parte do conteúdo trabalhado. Valor: 6,0.  Data: 21/06. 

Trabalhos para serem realizados em grupo: 4,0. 

Total: 10,0 

O resultado final será atribuído pela média simples das duas notas bimestrais. 

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. Valor: 10, 0. Data: 09/07.  

Observação importante: independente da nota é pré-requisito para aprovação 75% de 

freqüência as aulas. O abono das faltas será concedido por meio de requerimento e 

dentro dos casos previstos pelo regulamento da Universidade. 

6. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

DAVEL, E. ; VERGARA, S. C. (Orgs.). Gestão com Pessoas e Subjetividade. São Paulo, 

Atlas, 2001. 

NADLER, D. Comportamento Organizacional. Rio de Janeiro: Campus, 1983.  

ROBBINS, S. P. Fundamentos do Comportamento Organizacional. 7 ed. São 

Paulo: Prentice Hall, 2004. 
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5. Bibliografia Complementar 

LANE, S. T. M. e CODO, W. (Orgs.). O Homem em Movimento. São Paulo : Brasiliense, 

1984.  

MORGAN, G. Imagens da organização. São Paulo: Atlas, 1996. 

WOOD JR., T, (Coord.) Mudança organizacional. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2004. 

Artigos publicados nos Anais do Encontro Nacional dos Programas de Pós-Graduação 

em Administração – ENANPAD, do Encontro de Estudos Organizacionais – ENEO e das 

revistas de Administração (RAE, RAC, RAP, O&S, RAUSP, REAd) inerentes aos temas 

apontados nas Unidades.  

6. Bibliografia Adicional 

ROBBINS, Stephen P.; JUDGE, Timothy A.; SOBRAL, Filipe. Comportamento 
organizacional: teoria e prática no contexto brasileiro. 14. ed. São Paulo: Pearson 

Prentice Hall, 2010. xxvi, 633 p.  

 


