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1- EMENTA 
Estudo dos múltiplos aspectos do comportamento humano nas organizações. O que 
é a ciência do comportamento. Modelos e quadros de referência; Organizações e 
Comportamento; indivíduo 
comportamento; atitude, percepção, aprendizagem, motivação. Os grupos na 
organização - Como se formam; Características dos grupos 
papéis, coesão, objetivos; Conflitos intra e intergrupais. Liderança e poder. 
Comunicação empresarial. Clima e cultura organ
 
2- OBJETIVOS 
O objetivo principal da disciplina é compreender como se faz à análise do 
comportamento organizacional nos níveis individual, grupal e organizacional, seja 
para diagnosticar possíveis problemas e desenvolver estratégias que possam
solucioná-los, seja para fornecer subsídios à (re)definição de políticas de gestão com 
pessoas nas organizações públicas, privadase d
oportunizar aos alunos conhecimento sobre o comportamento político nas 
organizações e as per
comportamento organizacional. 
 
Ao final da disciplina, espera
Conhecer aportes teórico
que sobre o comportamento
terceiro setor. 

3- METODOLOGIA 
A metodologia utilizada na condução da disciplina tem como requisito prévio à leitura 
da bibliografia indicada para 
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PROGRAMA 
 

Comportamento Organizacional Código: 
horas Período: 

Márcia PrezottiPalassi  Semestre: 

Estudo dos múltiplos aspectos do comportamento humano nas organizações. O que 
é a ciência do comportamento. Modelos e quadros de referência; Organizações e 
Comportamento; indivíduo - variáveis intrínsecas e extrínsecas determinantes do 

de, percepção, aprendizagem, motivação. Os grupos na 
Como se formam; Características dos grupos - 

papéis, coesão, objetivos; Conflitos intra e intergrupais. Liderança e poder. 
Comunicação empresarial. Clima e cultura organizacionais. 

O objetivo principal da disciplina é compreender como se faz à análise do 
comportamento organizacional nos níveis individual, grupal e organizacional, seja 
para diagnosticar possíveis problemas e desenvolver estratégias que possam

los, seja para fornecer subsídios à (re)definição de políticas de gestão com 
pessoas nas organizações públicas, privadase do terceiro setor
oportunizar aos alunos conhecimento sobre o comportamento político nas 
organizações e as perspectivas funcionalistas e críticas na análise do 
comportamento organizacional.  

espera-se que os alunos estejam aptos a: 
aportes teórico-metodológicos para realização de diagnósticos e

comportamento das pessoas nas organizações públicas, privadas e

 
 

A metodologia utilizada na condução da disciplina tem como requisito prévio à leitura 
da bibliografia indicada para aula. Envolverão também, aulas expositivas, discussões 
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Estudo dos múltiplos aspectos do comportamento humano nas organizações. O que 
é a ciência do comportamento. Modelos e quadros de referência; Organizações e 

variáveis intrínsecas e extrínsecas determinantes do 
de, percepção, aprendizagem, motivação. Os grupos na 

 Hierarquia, normas, 
papéis, coesão, objetivos; Conflitos intra e intergrupais. Liderança e poder. 

O objetivo principal da disciplina é compreender como se faz à análise do 
comportamento organizacional nos níveis individual, grupal e organizacional, seja 
para diagnosticar possíveis problemas e desenvolver estratégias que possam 

los, seja para fornecer subsídios à (re)definição de políticas de gestão com 
o terceiro setor. Visa ainda, 

oportunizar aos alunos conhecimento sobre o comportamento político nas 
spectivas funcionalistas e críticas na análise do 

 
metodológicos para realização de diagnósticos epesquisas 

públicas, privadas e do 

A metodologia utilizada na condução da disciplina tem como requisito prévio à leitura 
aulas expositivas, discussões 



sobre a bibliografia indicada e material oriundo da apresentação de trabalhos em 
grupo relativos aos temas inerentes aos objetivos da disciplina. 
 
 
 
4- AVALIAÇÃO 
A avaliação da disciplina será realizada através: 
a) da certificação da leitura dos textos previamente escolhidos (2 provas); 
 
b) da apresentação de trabalho realizado em grupo: casos/exemplos obtidos por 
meio de levantamento de artigos publicados em revistas científicas na base de dados 
Scielo, na Internet, em jornais, em anais dos eventos da ANPAD fornecidos pela 
professora nos últimos cinco anos e em visitas às organizações do setor público, 
privado e terceiro setor no Estado do Espírito Santo. Os trabalhos deverão 
contemplar exemplos nos setores público, privado e terceiro setor. 
 
O total da nota do semestre é de 10,0 pontos (100%). Os pontos serão 
divididoscomo segue: (Destacar tipo de avaliação, respectivo peso e data) 
 
Critérios de avaliação relativos ao item b: 
* Domínio, clareza, qualidade e criatividade na apresentação, cumprimento do tempo 
de exposição e de debate: até 3,0 pontos 
* Casos ou exemplos que caracterizem o tema abordado: até 4,0 pontos 
* Esforço demonstrado no levantamento e organização dos dados para a elaboração 
do trabalho: até 3,0 pontos. 
 
OBS: É necessária a participação de todos os membros do grupo no dia da 
apresentação do trabalho. A ausência no dia da apresentação do trabalho implicará 
na perda de 50% da nota obtida pelo grupo. 
 
Tempo para apresentação: no máximo 40 minutos, seguido de 10 minutos de debate 
com a turma. 
 
A médiaserá calculada com base na média aritmética das provas e trabalhos 
realizados (Prova 1 + Prova 2 + Trabalho Grupal = x / 3 = y). 
 
Situação Final: 
< que 7,0 =Prova Final 
> que 7,0 = Aprovado 
 
ATENÇÃO: 
1. O aluno deve estar presente, no mínimo , em 75% das aulas. Vale ressaltar que 
os alunos que não comparecerem a, pelo menos, 75% das aulas serão reprovados 
por falta independentemente dos resultados obtidos em outros quesitos do processo 
de avaliação, ressalvados os casos previstos pelas normas da UFES.  
 
 
 
 
 
 



5 – VIAS DE COMUNICAÇÃO COM A PROFESSORA: 
A comunicação com a professora deve se dar prioritariamente em sala de aula e em 
horários extra-aula agendados com a professora. Somente em último caso deve 
ocorrer através do emailmprezotti@hotmail.com. 
 
As notas das provas e dos trabalhos serão fornecidas em sala de aula pela 
professora, somente o resultado da prova final será afixado no mural ao lado da sala 
da professora no Departamento de Administração. 
 
7 – BIBLIOGRAFIA: 
A aquisição ou solicitação de empréstimo dos livros recomendados na bibliografia 
básica é responsabilidade do aluno e deve ser providenciada com antecedência para 
que a leitura dos capítulos sejam realizadas de acordo com o cronograma de aulas 
fornecido pela professora . 
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7.2– Complementar  
A bibliografia complementar e adicional serão artigos científicos publicados em 
revistas na base de dados Scielonos últimos cinco anos e em anais de eventos da 
ANPAD. O levantamento dos artigos faz parte do trabalho grupal e visa oportunizar 
aos alunos o conhecimento de pesquisas realizadas sobre os diversos temas que 
compõem a análise do comportamento organizacional. Os anais dos eventos serão 
fornecidos pela professora em sala de aula.  
 
7.3 – Adicionais  
 


