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1- EMENTA 
Estudo dos múltiplos aspectos do comportamento humano nas organizações. O que 
é a ciência do comportamento. Modelos e quadros de referência; Organizações e 
Comportamento; indivíduo - variáveis intrínsecas e extrínsecas determinantes do 
comportamento; atitude, percepção, aprendizagem, motivação. Os grupos na 
organização - Como se formam; Características dos grupos - Hierarquia, normas, 
papéis, coesão, objetivos; Conflitos intra e intergrupais. Liderança e poder. 
Comunicação empresarial. Clima e cultura organizacionais. 
 
 
2- OBJETIVOS 
 

• Compreender os fundamentos do comportamento organizacional nos níveis de 
análise individual, grupal e organizacional e suas implicações para o processo 
gerencial. 

• Compreender como se faz à análise do comportamento organizacional nos 
níveis individual, grupal e organizacional de uma empresa; 

• Oportunizar aos alunos conhecimento sobre o comportamento político nas 
organizações e as perspectivas funcionalistas e críticas na análise do 
comportamento organizacional; 
 

 
3- CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
Todo o conteúdo proposto na ementa da disciplina será abordado dentro dos tópicos 
relacionados a seguir: 
 
    I- Introdução ao comportamento organizacional:  

• Principais conceitos. 
 

II- Comportamento individual nas organizações:  



 
• Atitudes; 
• Satisfação no trabalho; 
• Percepção; 
• Tomada de decisão; 
• Motivação. 

 
III- Comportamento grupal nas organizações  
 

• Fundamentos do comportamento em grupo; 
•  Coesão nos grupos; 
•   Diferenciação entre os grupos; 
•   Tipos de grupos 
•   Participação em ações coletivas 
•   Liderança 
•   Poder e política 
•   Conflito e negociação 

 
IV- Comportamento organizacional  
 

• Mudança organizacional; 
• Elementos da Mudança organizacional; 
• Cultura organizacional;  
• Aprendizagem nas organizações; 
• Clima organizacional;  
• Desenvolvimento da afetividade nas organizações-processos emergentes; 
• Necessidades humanas e o sistema de recompensas; 
• Liderança: exercício da influência e do poder 
 

 
 
4 – METODOLOGIA 

• Aula expositiva; 
• Leitura e reflexões; 
• Técnicas de grupo que forem oportunas para os conteúdos e situações em 

estudo; 
• Debates; 
• Exercícios realizados em grupo ou individualmente 

 
 
5 – AVALIAÇÃO 
Serão observados os seguintes aspectos: 

• Apresentação de seminários; 
• Participação nas aulas; 
• Análise do trabalho (individual); 
• Avaliações de aprendizagem por meio de uma prova composta de questões 

objetivas e subjetivas, sobre o conteúdo apresentado durante o semestre.  
Observação : 



• A obtenção da nota total do aluno será obtida por meio da soma da nota da 
prova (60%) com a nota das demais atividades realizadas durante o semestre 
(40%) da nota total. 

• 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 durante o semestre. 
 

6 – VIAS DE COMUNICAÇÃO COM O PROFESSOR: 
 
E-mail: celeidalb@bol.com.br 
Celular: (27) 99907 2099 
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