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1 – EMENTA: 
Administração e dominação social: a perspectiva weberiana e a perspectiva 
marxista – A visão microssocial: trabalho, capital e administração – 
Administração, burocracia e controle social. Políticas organizacionais e políticas 
nas organizações. Relações de poder. Poder nas organizações. Abordagens 
políticas que amparam a compreensão das singularidades étnico-raciais, da 
cultura indígena e da diversidade nas organizações. Questões e temáticas 
relativas aos afrodescendentes. 
 
2 – OBJETIVOS: 

• Permitir aos alunos o entendimento das principais abordagens políticas 
em relação ao fenômeno administrativo que emolduram as práticas de 
gestão contemporâneas em organizações tradicionais e organizações 
voltadas para objetivos não lucrativos; 

 
• Fornecer elementos e categorias hermenêuticas que possibilitem a 

análise das questões políticas estruturais e contingenciais no campo da 
administração; 

 
• Fornecer elementos conceituais sobre o poder e suas manifestações no 

ambiente organizacional para capacitar os alunos à compreensão, ao 
debate e à crítica dos aspectos políticos voltados à prática do gestor de 
pessoas, nos contextos histórico, social, político e econômico; e 
 

• Analisar conteúdos de crenças e valores políticos orientadores da ação 
humana em ambientes sociais, políticos e organizacionais. 

 

 



 
Ao final da disciplina os alunos deverão estar aptos a: 
 

• Avaliar as implicações políticas da gestão no âmbito de organizações 
empresariais; 

 
• Compreender a necessidade de um posicionamento correto, em termos 

políticos, na tomada de decisões de cunho corporativo; 
 
• Debater as implicações políticas nos planos social e pessoal das 

alternativas adotadas nos diferentes contextos organizacionais. 
 
 
3 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
Unidade I – Administração e dominação social: a per spectiva weberiana e 
a perspectiva marxista   

• A perspectiva weberiana; 
• A perspectiva marxista. 
• A visão microssocial: trabalho, capital e administração. 

 
Unidade II – Administração, burocracia e controle s ocial 
     .     Políticas organizacionais e políticas nas organizações; 
     .     Relações de poder; 
     .     Poder nas organizações. 
 
Unidade III – A diversidade nas relações políticas nas organizações 

Abordagens políticas que amparam a compreensão das singularidades 
étnico-raciais, da cultura indígena e da diversidade nas organizações; 
Questões e temáticas relativas aos afrodescendentes. 
 

4 - METODOLOGIA DE ENSINO:  
Serão utilizados os seguintes procedimentos didáticos: 

• Leitura, análise e interpretação de textos pelos alunos, principalmente 
capturados através da INTERNET; 

• Condução de seminários pelos alunos sobre os temas pesquisados, 
previamente agendados; 

• Exposição dialogada pelo professor e/ou conferencista convidado. 
 
 
5 - METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: 
Serão observados os seguintes aspectos: 

• Apresentação de seminários; 
• Participação nas aulas; 
• Análise e interpretação de textos; 
• Avaliações de aprendizagem e exercícios; 
• Autoavaliação. 
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Além destas indicações bibliográficas, os alunos deverão pesquisar temas 
em artigos de periódicos especializados, além de sítios na internet, 
sobretudo em relação às perspectivas recentes de temáticas relativas à 
diversidade no âmbito das organizações burocráticas. 
 

 
 


