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1 – EMENTA: 
 

Gerência e poder nas organizações. Imaginário, Administração e Liderança. A 
Cultura Organizacional. Motivação e Estilos Gerenciais. Democracia Organizacional. 
 
 
2. OBJETIVOS: 
 

O enfoque técnico-negocial que sempre norteou a formação de gestores 
continua sendo importante. Entretanto, já não é mais suficiente para atender, 
sozinho, as demandas de um mercado com tamanha complexidade. A perspectiva 
do Desenvolvimento Gerencial vai do autoconhecimento ao desenvolvimento de 
equipes: orientando o desenvolvimento de seus colaboradores, o gestor possibilitará 
a alavancagem de resultados, tanto para o alcance de objetivos organizacionais, 
quanto de objetivos pessoais. Hoje, mais do que nunca, a ação dos profissionais de 
gestão representa um diferencial competitivo para o desempenho das organizações. 
O gestor tem um papel fundamental na medida que passa a contribuir com o 
processo de aprendizagem, não como um ser incapaz de falhas, mas sim como um 
constante aprendiz. 

Os objetivos desta disciplina são a análise, discussão e compreensão dos 
seguintes tópicos: 

 
• As transformações nas relações de trabalho; 
• A questão da subjetividade no ambiente organizacional; 
• A evolução do papel do gestor. 
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3 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 
Unidade I – Relações de Trabalho: do trabalho ao em prego: 
 

• O Espírito das Organizações contemporâneas: As Organizações 
Espetaculares. 

 
• A origem da palavra trabalho. A evolução histórica do conceito de trabalho. As 

novas relações de trabalho. Saúde do trabalhador. Qualidade de vida no 
trabalho. 

  
Unidade II – A Subjetividade nas Organizações: 
 

• Liderança. Estilos Gerenciais. Desenvolvimento de equipes. As Novas 
Tecnologias de Gestão. 

•  
Unidade III – A Gestão hoje: 
 

• Treinamento e Desenvolvimento. Aprendizagem organizacional. 
Desenvolvimento de competências. Coaching. 

 
4 - METODOLOGIA DE ENSINO: 
 

Serão utilizados os seguintes procedimentos didáticos: 
 
• Aulas expositivas realizadas pelo professor ou palestrante convidado; 
• Leitura, análise e debate de textos previamente anunciados; 
• Dinâmicas de grupo com debate posterior sobre a vivência e sua 

aplicabilidade nas organizações; 
• Apresentação de estudos e análises realizadas pelos alunos. 

 
5 -  METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: 
 

• Apresentação de estudos e análises 
• Estudos de Casos 
• Confecção de Artigo; 
• Avaliação. 
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OBS.:  A bibliografia básica será complementada com textos de revistas 

especializadas da área, livros e material de Sites da INTERNET. 
 


