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PROGRAMA 

 
Disciplina: Cultura Organizacional  Código: ADM - 03746 
Professor: Gustavo da Cunha Victor  de Souza   
Carga Horária:  60 horas  
Período:  2000/2 
 
1 – EMENTA: 
 

A cultura das organizações.  Os desafios do futuro.  Um estudo de caso. 
 
2 - OBJETIVOS: 
 
 O objetivo central da disciplina é o de apresentar uma reflexão sobre a 
construção da Cultura das Organizações Brasileiras.  Para tanto será discutido o 
quadro de formação de nossa cultura, e como esta formação informa o surgimento 
de uma lógica gerencial no Brasil.  São ainda objetos das reflexões do curso as 
relações entre os grandes traços culturais de nossa sociedade e as práticas 
gerenciais que ela vem desenvolvendo.   As articulações entre os rebatimentos 
destes traços culturais no sistema político, e os desdobramentos na gestão das 
organizações merecerão um estudo à parte.  Finalmente, a disciplina pretende 
também discutir as contribuições mais recentes apresentadas no Brasil à gestão das 
organizações e a Cultura Organizacional.  Estas contribuições começam a criar uma 
consciência da necessidade de gerir nossas instituições de forma particular. 
 
3 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 

• As formas de manifestação da Cultura Organizacional, origens, conceitos e 
organizações; 

• As duas visões sobre Cultura Organizacional, cultura oficial e sub-culturas, 
diferenças entre culturas oficial e informal e mudanças dos padrões culturais; 

• O processo de socialização organizacional, conceitos de socialização, 
socialização do adulto e ocupacional; 

• Cultura Organizacional e Poder; 
• Cultura Organizacional e Função de Recursos Humanos: 
• Cultura e Organizações no Brasil; Características culturais brasileiras e sua 

influência na Cultura Organizacional; 
• O gerenciamento da Cultura Organizacional. 
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4 – METODOLOGIA DE ENSINO: 

Para o desenvolvimento da Disciplina serão utilizadas exposições dialogadas, 
exercícios individuais e em grupos, leitura e discussão de textos e estudos de 
casos. 

 
5 – METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: 

• Duas provas escritas, individuais, sem consulta, correspondendo a 30% da 
nota final cada uma ; 

• Um trabalho em grupo correspondendo a 30% da nota final; 
• Realização de trabalhos em sala de aula e participação somando ao todo 10% 

da nota final. 
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• Artigos e publicações recentes de jornais e revistas. 
• Indicações bibliográficas complementares poderão ser feitas ao longo do período. 


