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1- EMENTA 
Um marco conceitual: o desenvolvimento das sociedades nas perspectivas 
funcionalistas, dialética e funcional-dialética - Administração e dominação social: a 
perspectiva weberiana e a perspectiva marxista - A visão micro - social: trabalho, 
capital e administração - Administração, burocracia e controle social. 
 
2- OBJETIVOS 
 

• Fornecer embasamento sobre os aspectos políticos das estruturas e ações 
organizacionais. 

• Colocar em análise as relações de poder considerando-as como componentes 
de qualquer estrutura social e organizacional. 

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

 
3 - 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. Produção de verdades na administração, os discursos organizacionais. A 
administração como ação técnica e política. Relações de poder nas organizações e 
micropolítica.  
 
4 - METODOLOGIA 
 
As aulas serão expositivas, com discussão de textos indicados, estudos de caso e 
atividades em grupo.  
 
 



5 – AVALIAÇÃO 
 
1ª Prova escrita: 1ª parte do conteúdo trabalhado. Valor: 10,0.   
Total: 10,0 
2ª Prova escrita: 2ª parte do conteúdo trabalhado. Valor: 8,0.   
Seminário a ser realizado em grupo: 2,0. 
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.  
 
ATENÇÃO: 
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.  
É de total responsabilidade de o aluno acompanhar sua freqüência. É permitida a 
ausência em até 25% (vinte e cinco por cento) das aulas da disciplina, ou seja, o 
equivalente a 15 faltas (ou 7 aulas e meia de 2 horas de duração) para uma carga 
horária de 60 horas-aula (30 encontros de 2 horas), embora não seja aconselhável a 
ausência.  
Caso seja necessário e naqueles casos previstos em lei, o aluno deverá procurar a 
Pró-Reitoria de Graduação para solicitar amparo legal às suas atividades discentes. 
O professor da disciplina não aceitará nenhum tipo de atestado para compensar ou 
justificar faltas. 
 
6 – VIAS DE COMUNICAÇÃO COM O PROFESSOR: 
 
Para comunicar-se com a professora, os alunos poderão utilizar o e-mail 
susipetineli@gmail.com ou poderão agendar horário para encontrá-la pessoalmente. 
A professora divulgará as notas da disciplina através do portal do aluno.  
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