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1. EMENTA: 
Estudo dos múltiplos aspectos do comportamento humano nas organizações para o conhecimento de 

processos individuais e coletivos das pessoas no contexto organizacional. Práticas e processos internos 

das organizações incluindo as questões relativas à diversidade e às relações étnico raciais, em relação 

aos comportamentos nas organizações que afetam o comportamento de indivíduos e de grupos. Níveis 

de análise do comportamento organizacional: indivíduo (atitude, percepção, aprendizagem, motivação, 

identidade, etc), grupal (grupos formais e informais, hierarquia, normas, papéis, coesão, liderança, 

participação em ações coletivas, conflitos, poder, política, ética etc) e organizacional (clima, cultura, 

mudança e desenvolvimento organizacional).   

 

2. OBJETIVOS 
Propiciar aos alunos o contato com conteúdos informativos relacionados à área de comportamento 

organizacional. Compreender as relações entre conceitos e conteúdos das teorias do comportamento 

humano e as pessoas no ambiente organizacional, a partir de variáveis que podem determinar o 

comportamento humano. Compreender os conceitos e processos de atitude, percepção, aprendizagem 

e motivação no ambiente organizacional. Compreender os processos de formação grupal e as relações 

deles decorrentes. Compreender conceitual e operacionalmente os conceitos e realidades do clima e 

cultura organizacionais. Compreender os processos de formação de liderança e sua realidade no 

ambiente organizacional.  

 

3. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 
Unidade I: O comportamento organizacional  
1.1 Conceituação  

1.2 Indíviduo 

1.3 Grupo 

1.4 Organização 
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1.5 Diversidade e ética 

 

Unidade II: Elementos do comportamento individual  
2.1 Diferenças individuais, identidade e personalidade 

2.2 Percepção, atribuição, atitude e decisão 

2.3 Motivação  

2.3.1 Uma revisão das teorias de motivação (Maslow, Herzberg, MacGregor, MClelland) 

2.4.2 Teoria da Expectância (Vroom)  

 
Unidade III: Elementos do comportamento grupal: equipes e empowerment 
3.1 A formação de grupos 

3.2 Grupos formais e informais 

3.3 Natureza dos grupos 

3.4 Equipes 

3.5 Empowerment 

 

Unidade IV: Liderança, poder e política 
4.1 Poder (assimetria de poder e assédio moral) 

4.2 Política 

4.3 Liderança  

4.3.1 Teorias comportamentais  

4.3.2 Teorias situacionais 

4.3.3 Novas abordagens sobre liderança 

 

Unidade V: Estresse, conflitos e negociação 
5.1 Estresse 

5.2 Conflito 

5.3 Negociação de conflito 

 
Unidade VI: Elementos do comportamento organizacional  
6.1 Clima organizacional  

6.2 Cultura organizacional  

6.2.1 A visão funcionalista da cultura 

6.2.2 A visão interpretativista da cultura 

 

Unidade VII: Mudança e desenvolvimento organizacional  
7.1 Elementos da mudança organizacional 

7.2 O processo de desenvolvimento organizacional 

7.3 Aprendizagem organizacional 

 

 
4. METODOLOGIA DO ENSINO 
Aulas expositivas dialogadas; leitura, análise e debates de textos; situações simuladas; dinâmica 

(oficinas)  



 3

 

5. METODOLOGIA DA AVALIAÇÃO  
Os alunos serão avaliados da seguinte forma: 

 

Nota1 = PE1 + Part = 100,0  

Prova escrita1= valor = 90,0 pontos  

Part= Participação em sala de aula e nas dinâmicas = 10,0 pontos 

 

Nota2 = PE2 = 100,0 pontos  

 

Nota3 = Seminário “A quinta disciplina” = 40,0 pontos debate em sala de aula + 60 pontos do ensaio 

crítico = 100,0 pontos 

 

 

A nota final será o resultado da média ponderada das três notas 
 
O estudante que obtiver média 7,0 (sete) ou superior considerando as avaliações acima descritas 

estará dispensado da prova final. 

 
Formas de comunicação com a professora:  

• E-mail: marilene.profa.ufes@gmail.com  

• Sala 39 do prédio administrativo (perto do Colegiado noturno). O aluno deverá agendar 

atendimento via e-mail. 

 
Observação importante: independente da nota é pré-requisito para aprovação 75% de freqüência as 

aulas. Não existe abono de faltas. Qualquer problema deverá ser comunicado ao professor.  

Em caso de problema de saúde, verifique os prazos da universidade para dar entrada na 

documentação.  
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