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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 
CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E ECONÔMICAS – CCJE 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 

 
1. Identificação da disciplina 
Curso: Graduação em Administração. 
Disciplina: ADM02163 – Política e Administração 
Número de Créditos: 04. 
Horário: quartas e sextas, das 7h às 9h. 
Local: prédio EDIII, sala 302. 
 
2. Professora 
Nome: Letícia Dias Fantinel 
e-mail: leticiafantinel@gmail.com 
 
3. Ementa 
Um marco conceitual. O desenvolvimento das sociedades nas perspectivas funcionalista, dialética e 
funcional dialética. A Administração e a dominação social: A perspectiva Weberiana e a perspectiva 
Marxista. A visão micro social: trabalho, capital e administração. Administração, burocracia e controle 
social. 
 
4. Objetivos 

• compreender aspectos políticos e ideológicos das estruturas organizacionais; 
• analisaro poder enquanto componente de qualquer estrutura social e organizacional; 
• contribuir para a formação do aluno enfocando a política, a administração e a ideologia como 

forças inseparáveis, elemento fundamental para o desenvolvimento de uma postura responsável 
e ética; 

• discutir a posição do administrador em meio às relações de poder, enfatizando sua participação 
na sociedade e as interfaces entre política e administração. 

 
5. Conteúdo programático 

• A política: conceitualização e usos 
• A Administração. Estado, governo, instituições públicas e privadas 
• Administração e dominação social: burocracia weberiana (dominação burocrática), modo de 

produção capitalista (visão marxista de sociedade), e abordagem pós-estruturalista 
• A produção e a reprodução de saberes e poderes 
• Cultura, preconceito, produção de verdade, os discursos organizacionais 
• A administração como ação técnica e política 
• Relações de poder nas organizações e micropolítica 

 
6. Metodologia adotada e critérios de avaliação  
A metodologia e a avaliação serão dimensionadas prevendo: leitura e análise crítica de textos escritos 
e/ou de material audiovisual, debates, estudos de caso, prova. 
A avaliação será dividida da seguinte forma: 

• duas provas valendo 2,5 pontos cada (total de 5 pontos); 
• uma atividade em aula valendo 2 pontos; 
• umseminário valendo 3 pontos. 

 
A presença do aluno em aula é obrigatória. Faltas acima de 25% (vinte e cinco por cento) das aulas 
implicam em falta de frequência (reprovação), independentemente das notas. 
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7. Atividade de recuperação 
Os alunos que não atingirem nota 7 deverão realizar a prova final. 
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