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1- EMENTA 
 
A lógica do processo produtivo; o negócio da empresa; modelos de gestão e 
estratégias organizacionais; a cultura organizacional como um dos fatores 
determinantes do processo produtivo; o capital intelectual: recurso para o 
gerenciamento organizacional; o sistema de informação no atendimento aos 
negócios: gerenciamento da informação. 
 
2- OBJETIVOS 
 
A disciplina deverá abranger abordagens transversais e explicativas da Teoria 
organizacional, adotando uma postura critica em relação ao significado da 
Administração, visando despertar no aluno a sensibilidade necessária ao profissional 
do mundo contemporâneo. 
 
3 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
 Estratégias organizacionais. 
 Gestão Estratégica.  
 Gestão Mercadológica.  
 Missão, visão e valores organizacionais. 
 Políticas organizacionais.  
 Planejamento estratégico. 
 Cultura organizacional. 
 Clima organizacional. 
 Capital intelectual e desafios de gestão.  

 
4 - METODOLOGIA 
 
As aulas serão expositivas e dialogadas, com discussão e explicitação, leituras 
orientadas e discussão de textos indicados, utilização de recursos audiovisuais, 
estudos de caso e atividades em grupo.  



 
 
5 – AVALIAÇÃO 
 
1°. BIMESTRE  
1ª Prova escrita e individual. 1ª parte do conteúdo trabalhado.  Valor: 7,0.   
Atividades de avaliação (participação, exercícios, seminários etc.).  Valor: 3,0.   
Total: 10,0 
 
2°. BIMESTRE  
2ª Prova escrita e individual. 2ª parte do conteúdo trabalhado.   Valor: 7,0.   
Atividades de avaliação (participação, exercícios, seminários etc.).  Valor: 3,0.   
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 o professor, os alunos poderão utilizar o e-mail 
rcezareduc@gmail.com ou poderão agendar horário para encontrá-la pessoalmente.  
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