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    PROGRAMA  

1. Ementa 

Campo da Psicologia Social na Organização. Personalidade, Percepção e Cultura. Motivação: 
as teorias, a satisfação e o bloqueio dos motivos. Liderança: os enfoques e as técnicas. 
Diagnóstico do ambiente: avaliação das variáveis e conclusões. As contribuições da 
Psicologia Organizacional. 
 

2– Objetivo Geral 

O objetivo principal da disciplina é compreender como se faz à análise do comportamento 
organizacional nos níveis individual, grupal e organizacional, seja para diagnosticar possíveis 
problemas e desenvolver estratégias que possam solucioná-los, seja para fornecer subsídios à 
(re)definição de políticas de gestão de pessoas nas organizações públicas, privadas e não-
governamentais. Visa ainda, oportunizar aos alunos conhecimento sobre as perspectivas 
funcionalistas e críticas sobre a análise do comportamento organizacional.  
 
 
2.1- Objetivos Específicos 

Para atingir o objetivo geral é necessário conhecer as variáveis que compõem os três níveis de 
análise: 1. individual (fundamentos do comportamento individual, personalidade e emoções, 
identidade, motivação); 2. grupal (fundamentos do comportamento de grupo, liderança e 
confiança, poder e política, conflito e negociação) e 3. organizacional (cultura, mudança e 
desenvolvimento organizacional). Por fim, é preciso também conhecer a perspectiva 
funcionalista de análise ao comportamento organizacional e respectivas críticas. 
 
 
3-Conteúdo Programático 

Unidade I – A Análise do Comportamento Individual nas Organizações 

Neste nível de análise focamos o indivíduo na organização, a partir das variáveis que 
fundamentam o comportamento individual, como valores, atitudes, percepção e 
aprendizagem. Em seguida, consideramos o papel da personalidade e das emoções nesse 
comportamento. Este módulo é concluído com uma discussão sobre a motivação e o processo 
de tomada de decisões. 
 

Unidade II –  A Análise do Comportamento Grupal nas Organizações. 

Apresenta reflexões que permitam aos alunos compreender que o comportamento das pessoas 
em grupos é maior que a soma dos comportamentos individuais. Apresenta as variáveis que 
interferem nos comportamento de grupo, discute maneiras de tornar as equipes mais eficazes, 
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bem como aborda tópicos importantes como liderança, confiança, poder, política, conflitos e 
negociação.  
 
Unidade III  –  Análise do Comportamento Organizacional 

Neste nível de análise, discute-se a estrutura da organização, como se forma a cultura das 
organizações, as possibilidades de mudança e de desenvolvimento organizacional. 
 

4– Metodologia 

A metodologia utilizada na condução da disciplina tem como requisito prévio à leitura da 
bibliografia indicada para cada unidade e envolverá também aulas expositivas, discussões 
sobre a bibliografia indicada e material oriundo da apresentação de trabalhos em grupo 
relativos aos temas apontados na descrição das unidades citadas acima. 
 

5– Avaliação 

A avaliação da disciplina será realizada através: 
a) da certificação da leitura dos textos previamente escolhidos (2 provas); 
b) da apresentação de trabalhos realizados em grupo: casos/exemplos obtidos por meio de 
levantamentos na Internet, em jornais, em visitas às organizações no Estado do Espírito Santo, 
em anais de eventos e em revistas científicas no campo da administração (RAC, RAE, 
RAUSP, O&S, RAP, Cadernos Ebape). Os trabalhos deverão contemplar exemplos nos 
setores público, privado e terceiro setor; 
c) freqüência as aulas: é permitido 25% de ausência às aulas da disciplina, ou seja, o 
equivalente a 15 faltas em um carga horária de 60 h. No entanto, aconselha-se evitar a 
ausência às aulas, visando possibilitar maior aprendizagem sobre o conteúdo da disciplina. 
 
 
Critérios de avaliação relativos ao item b: 
* Domínio, clareza, qualidade e criatividade na apresentação: até 3,0 pontos 
* Casos ou exemplos que caracterizem o tema abordado: até 4,0 pontos 
* Esforço demonstrado no levantamento e organização dos dados para a elaboração do 
trabalho: até 3,0 pontos. 
 
OBS: É necessária a participação de todos os membros do grupo no dia da apresentação do 
trabalho. A ausência no dia da apresentação do trabalho implicará na perda de 50% da nota 
obtida pelo grupo. 
 
Tempo para apresentação: no máximo 40 minutos, seguido de 10 minutos de debate com a 
turma. 
 
A média final será calculada com base na média aritmética das provas e trabalhos realizados. 
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8. Referência Complementar 

Artigos publicados nos Anais do Encontro Nacional dos Programas de Pós-Graduação em 

Administração – ENANPAD, do Encontro de Estudos Organizacionais – ENEO (1997 a 

2008) e nas revistas de Administração (RAE, RAC, RAP, O&S, RAUSP) inerentes aos temas 

apontados nas Unidades I, II e III. 


