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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: individual (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 – Comportamento Organizacional 

1.1 Conceituação 
1.2 Indivíduo 
1.3 Grupo 
1.4 Organização 
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) 
   2.3.2 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 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 

Exposição dialogada por parte do professor e estudos de caso por grupos de alunos e atividades, 
também em grupo, relacionadas ao conteúdo estudado. 
 
5 – METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

 
- Na avaliação da aprendizagem serão utilizadas a modalidade formativa (haverá necessidade 
premente dos alunos na realização das tarefas) e somativa (o total da nota do semestre é de 10,0 
pontos (100%). Em função das técnicas serão utilizadas a observação simples e a testagem 
através de duas provas, com questões objetivas e discursivas elaboradas pela professora. O total 
da nota do semestre é de 10,0 pontos (100%). Os pontos serão divididos como segue: 

1º Bimestre 2º Bimestre Total no 
semestre 

Prova (nº 1) = 3,0 pontos Prova (nº 2) = 3,0 pontos 6,0 pontos 

Relatório do Capítulo (Individual) = 1,0 ponto 

Apresentação do Capítulo (Em grupo, formato mesa redonda) = 
1,0 ponto 

Relatório Individual do Artigo = 1,0 ponto 
Apresentação do Artigo – Em grupo (com uso do 
Power point) = 1,0 ponto 

2,0 pontos 
2,0 pontos 

Os Critérios ligados a Avaliação Individual e a Avaliação 

em Grupo estão nos APÊNDICES A e B.  
O tema do capítulo será sorteado. 

Os Critérios ligados a Avaliação Individual e a 
Avaliação em Grupo estão nos APÊNDICES C e D.  

O tema do Artigo será sorteado. 

 
 

Total geral = 10,0 pontos 

Obs.: (1) Veja o modelo de ficha de avaliação, para a mensuração de cada trabalho, nos APÊNDICES A, B, C e D. 
Obs.: (2) O(a) aluno(a) ausente no dia da apresentação do trabalho ficará sem a nota.  
Obs.: (3) As datas de todas as avaliações e/ou entregas de trabalhos estão no cronograma divulgado no 1º dia de aula. 

Situação Final: 
Média maior ou igual a 7,0 = Aprovado 
Média menor do que 7,0 = Prova Final 
Após a prova final: (Média Semestral + Prova final)/2 igual ou maior do que 5 = Aprovado  



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 do aluno acompanhar sua frequência. 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). Embora não seja aconselhável a ausência em nenhuma aula, 
esses 25% podem ser utilizados para casos de força maior. 
 
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. A professora da 
disciplina não aceitará nenhum tipo de atestado para compensar ou justificar faltas.  
 
Observação Importante: 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. 
 
 
6 - VIAS DE COMUNICAÇÃO COM O PROFESSOR: 

 
A professora encaminhará via e-mail, o cronograma de todas as atividades da disciplina. 
 
Atendimentos individuais, quando necessário, poderão ser feitos, caso sejam agendados 
previamente, pelo e-mail professoratcc.inayara@gmail.com 
 
Notas parciais e finais, não serão enviadas via e-mail. 
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APÊNDICE A – Ficha com Critérios de Avaliação –  
Entrega individual do Relatório do Capítulo Sorteado (1º bimestre) 

 
Orientações Gerais: 
1 – O Relatório Individual deverá ser entregue por e-mail à professora, respeitando-se a data limite. Informe-se! Busque o cronograma 

acordado para não perder o prazo. O e-mail para envio do relatório individual é o seguinte: professoratcc.inayara@gmail.com 

2 - O Relatório deve ser feito no Word, sem limites de páginas. O que realmente importa é conseguir revelar nele, o entendimento dos 

pontos (vide Quadro 1 abaixo) avaliados, preferencialmente na ordem apresentada no Quadro 1, e as suas partes I, II e III (Quadro 2). 

3 – Não é preciso fazer capa e contracapa para este trabalho, mas é necessário seguir o Modelo do Quadro 2.  

4 – Aluno com Relatório que apresentar redação com qualquer indício de cópia (ex. frases com apresentação de argumentos idênticos e/ou 

modo de escrita muito semelhante e/ou idêntico a de outro colega) não terá o seu trabalho corrigido e ficará sem nota. 

5 – No campo “Assunto” no envio do e-mail [contendo o relatório individual anexado], inserir a informação:  
Exemplo.: Disciplina CO – Anexo Relatório “João” – Equipe nº “1” 

. 
 

 
Quadro 1 – Critérios Avaliados – Relatório Individual do Capítulo (1º bimestre) 

Q Critérios Avaliados Pontos Nota Obtida 

1 Revelar os Objetivos do Capítulo e o cumprimento das regras e/ou orientações gerais 
divulgadas.  

0,20  

2 Explicar (sempre com base no capítulo, também exemplificar) os pontos que respondem 
aos objetivos do Capítulo, a partir dos autores que foram encontrados (e as teorias, se 
houver). 

0,20  

3 Explicitar as principais contribuições (relevância/importância) obtidas com a leitura e 
compreensão do Capítulo. 

0,20  

4 Explicitar os pontos do capítulo que foram determinantes, conforme a sua análise, para 
o seu aprendizado. (Você pode explorar esse ponto, por exemplo, relacionando com os 
conteúdos do Programa da disciplina). 

0,20  

5 Revelar em formato de APÊNDICE, um quadro contendo a explicação dos conceitos 
que aparecem no capítulo, e os autores relacionados, conforme exemplo abaixo (Vide 
―Parte III‖).  

0,20  

 Total 1,00  

 
 

Quadro 2 – Modelo (Partes obrigatórias) do Relatório Individual (1º bim) 

Parte I – DADOS GERAIS 
Nome Completo do(a) Aluno(a):  

E-mail Aluno(a):  

Equipe nº:  

Título e nº do Capítulo:  

REFERÊNCIA (Mencione a obra de onde 

foi tirado o Capítulo, seguindo as normas da 
ABNT. Depois apresente o seu relatório 
conforme os critérios divulgados acima).  

Exemplo: 
 
ROBBINS, S. P. Fundamentos do Comportamento Organizacional. 7 ed., São 
Paulo: Pearson Prentice Hall, 2004. 

. 

Parte II – RELATÓRIO INDIVIDUAL 
(Siga as Orientações Gerais e Os Pontos acima que serão avaliados e apresente aqui na Parte II) 

. 

. . 
 

Parte III - APÊNDICE 
Q Conceito Descrição (AUTOR, ano, p.)  

1 EX.: 
Criatividade 

Capacidade de gerar ideias novas e aplicáveis, diferentes daquilo 
que já foi feito antes, mas apropriadas para o problema ou a 
oportunidade em questão. 

EX.: (ROBBINS , 2004, p. 75) 

2 ... ... ... 

3 ... ... ... 

... ... ... ... 

. 



APÊNDICE B – Ficha com Critérios de Avaliação –  
Apresentação em Equipe sobre o Capítulo Sorteado, no formato de Mesa-Redonda (1º bimestre) 

Orientações Gerais: 
* A mesa redonda é um gênero oral e dela participam pessoas preparadas para discutir um assunto de interesse no momento. Uma 
pessoa (O MODERADOR), abre o evento, apresenta o tema a ser desenvolvido e também as pessoas que foram eleitas para expor (OS 
EXPOSITORES).  
* Depois, cada um dos EXPOSITORES lê um texto previamente preparado ou fala sobre o tema. A esse respeito, a opção será ler o tema 
a partir do(s) tópico(s) solicitado(s), que no caso são os critérios avaliados (Quadro 1 do APÊNDICE A). 
* Em seguida, OS EXPOSITORES confrontarão as suas ideias. * Por fim, o PÚBLICO participa, dirigindo perguntas a eles. 
Contudo, a respeito desse confronto, será seguido o raciocínio apresentado na sequência abaixo. 

. 

Orientações Específicas: 
  Serão Quatro equipes participantes da mesa redonda: 

A Equipe 1=> Elegerá um aluno da própria equipe, para EXPOR os pontos avaliados (são os do Quadro 1, do Relatório Individual).  
A Equipe 2=> Elegerá um aluno da própria equipe para EXPOR os pontos avaliados que estão no Quadro 1 . 
A Equipe 3 = Elegerá um aluno da própria equipe (o QUESTIONADOR) para fazer quatro perguntas, sendo uma pergunta para cada 
ponto avaliado (vide Quadro 1).  
A Equipe 4 = Elegerá um aluno da própria equipe para ser o MODERADOR. 

 O grupo que não fizer a escolha (para expositor, questionador e/ou moderador) terá a sua apresentação realizada a partir de 
sorteio, de forma democrática. 

 Trabalho não realizado = Nota zero. 

 Cada equipe deverá entregar em formato de slide (Power point) a síntese feita pela equipe, dos pontos avaliados e que serão 
apresentados na mesa redonda. Veja o cronograma de aula para saber a data (prazo máximo) de entrega. 

. 

  

C
rité

rio
s
 

 p
a
ra

 c
o

n
tro

le
 

Mapa 

Sequência: MODERADOR 
(Equipe 4) 

EXPOSITOR 
(Equipe 1) 

EXPOSITOR 
(Equipe 2) 

QUESTIONADOR 
(Equipe 3) 

(1) O MODERADOR (da equipe 4) inicia o evento, 
saudando a todos os presentes e apresentando o tema a ser 
desenvolvido pelas pessoas convidadas para EXPOR (uma 
pessoa da equipe 1 e outra da equipe 2), e também a 
pessoa da equipe 3 que será a figura do QUESTIONADOR. 

  
 

 
X 

 
 

 
X 

 
 

 
X 

 
 

 
X 

(2) O EXPOSITOR (equipe 1) inicia a leitura do critério 1.  1 
2 
3 
4 
5 

 
 

 

 
 

X 

  

(3) O EXPOSITOR (equipe 2) inicia a leitura do critério 1.  1 
2 
3 
4 
5 

   

X 

 

(4) O MODERADOR (equipe 4) solicita ao QUESTIONADOR 
que se manifeste para explicar se concorda ou discorda 
quanto ao que foi exposto pelos EXPOSITORES. 

 1 
2 
3 
4 
5 

 
 

 
X 

   

(5) O QUESTIONADOR responde se concorda ou se 
discorda e, por fim, explica o porquê concorda ou 
discorda, sempre com base no conteúdo do capítulo que 
foi direcionado para estudo. 

 1 
2 
3 
4 
5 

    
 

X 

(6) O MODERADOR terá de apresentar a CONCLUSÃO 
FINAL acerca do ponto discutido (critério 1). 

 1 

2 
3 
4 
5 

 

 
X 

   

Voltar para o processo (2) deste quadro, até chegar no (6), 
No processo (2) direcionar para o critério seguinte (o critério 
2, o 3, o 4, e por fim, o critério 5. 

 1 
2 
3 
4 
5 

    

Os Critérios que serão avaliados durante a dinâmica da Mesa Redonda: 
  Notas 

Critérios Valor: Equipe 1 Equipe 2 Equipe 3 Equipe 4 

1- Organização da equipe e Foco (não fugir do conteúdo do capítulo) 0,25     

2- Coerência com o conteúdo do capítulo sorteado 0,25     

3- Profundidade nas discussões (conhece e compreende os 
conceitos) 

0,25     

4- Postura dos integrantes de modo geral 0,25     

Total = 1,00     

Obs: As demais equipes da turma (no caso de ultrapassar o nº de quatro equipes) seguirão a mesma lógica aqui 
apresentada. Lembre-se de que a data da apresentação foi divulgada pela professora no cronograma da disciplina. 



APÊNDICE C – Ficha com critérios de Avaliação –  
Entrega individual do Relatório sobre o Artigo Científico 

(2º bimestre) 
 

Nome Completo do(a) Aluno(a):_____________________________________________ 

 
O(a) aluno(a) deverá ler o Artigo e entregar o relatório, sem limites de linhas, que contenha os 

pontos solicitados no Quadro 1 e que respeite as regras apontadas no Quadro 2. 
 

Quadro 1: Cada de item de avaliação valerá 0,20 pontos. 

Itens Pontos que serão avaliados Nota individual 

I Objetivo do Artigo (estudo): apresentar qual (quais) o(s) objetivo(s) do estudo, 
segundo o(s) autor(autores) do artigo. No caso de no artigo constar problema 
de pesquisa, também apresentá-lo. 

 

II Relevância do Artigo: apresentar qual a importância do estudo (inclusive 
segundo os próprios autores do artigo). 

 

III Conceitos aprendidos: apresentar na forma de tópicos ou num quadro, o 
conjunto de conceitos revelados no artigo lido, o significado desses conceitos e 
o autor relacionado. Faça uso das normas de citação, conforme ABNT. 

 

IV Principais resultados: apresentar quais foram às principais descobertas do 
estudo apresentado pelo(s) autor(autores) do artigo. 

 

V Conclusões: apresentar qual ou quais foram as respostas que o(s) 
autor(autores) do artigo encontraram para o objetivo pretendido. Caso o artigo 
apresente um problema de pesquisa, revelar também qual (quais) a(s) 
resposta(s) encontrada(s) pelo(pelos) autor (autores). 

 

 Total  

 
As Partes do Relatório devem ser idênticas aos Itens do Quadro 1 e deverão ser reveladas na 
sequência (I, II, III, IV e V). Atenção quanto às regras para a entrega do seu relatório: 

 
Quadro 2: Cada regra não respeitada implicará na perda de nota. 

Item Regras a serem seguidas: + - 

1 A redação sobre o Artigo deve ser individual, na 3ª pessoa do singular e verbo na voz ativa.    

2 2.1 - A redação deve ser feita no Word conter capa com o slogan da Universidade:  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO – UFES 

 
Nome Completo do Aluno 

Equipe nº: 1 
 

Relatório individual, sobre o Artigo nº 1, 
apresentado no segundo bimestre à Profª 
Inayara Gonzalez, como requisito parcial de 
avaliação da disciplina Comportamento 
Organizacional. 

 
                      Vitória-ES 
                        2016-2s 

2.2 – Na última página do relatório, no item chamado REFERÊNCIA, a obra (o ARTIGO 
sorteado) deve aparecer e, nas normas da ABNT. 

  

3 Nas últimas linhas do relatório (antes do tópico REFERÊNCIA), o(s) aluno(s) deverá revelar se 
teve ou não dúvidas e/ou dificuldades na leitura dos conteúdos do artigo, e quais foram essas 
dificuldades. 

  

4 O relatório deverá ser entregue por e-mail, e também impresso. A versão impressa deverá ser 
entregue no dia da apresentação com Power point, antes do seu início, nas mãos da 
professora. A entrega por e-mail deverá ser feita até o prazo que consta no cronograma. 
Enviar para: professoratcc.inayara@gmail.com 

  

5 Os membros de uma mesma equipe (com mesmo artigo) que apresentarem redações com 
qualquer indício de cópia (ex. frases com apresentação de argumentos idênticos e/ou modo de 
escrita muito semelhantes e/ou idênticos) não serão corrigidos e ficarão sem nota. 

  

 Total   



 
APÊNDICE D – Ficha com Critérios de Avaliação –  

Apresentação Individual e em Grupo do Artigo Científico (2º bimestre) 
 

Nome Completo do(a) Aluno(a) (1):________________________________________________________ 
 

Nome Completo do(a) Aluno(a) (2): ________________________________________________________ 
 

Nome Completo do(a) Aluno(a) (3): ________________________________________________________ 
 

Nome Completo do(a) Aluno(a) (4): ________________________________________________________ 
 Critérios para a 

Avaliação em grupo 
(nº) de referência do 

Aluno que apresentou 
 

Q Valor: (nº) Anotações do(a) Professor(a) 

1 Introdução (motivação, justificativa, 
objetivos, problema de pesquisa -, 
todos contidos no artigo) 

0,20 (   )  
 
 
 

2 Referencial Teórico (utilização de 
conceitos para apoiar seus 
argumentos, com base nos autores) 

0,20 (   )  

 

3 Metodologia (se estudo qualitativo 
e/ou quantitativo; características e 
número de sujeitos (pessoas) 
pesquisados; quais foram os 
instrumentos de coleta e a(s) 
forma(s) de tratamento/análise dos 
dados). 

0,20 (   )  

4 Resultados e Conclusões 
(características do local 
estudado,por exemplo: empresa(s); 
principais resultados encontrados/ 
respostas encontradas para o(s) 
objetivo(s) e/ou problema de 
pesquisa; conclusões do estudo). 

0,20 (   )  

 Total Equipe 0,80 ///  
. 
 

 Critério para a  
Avaliação individual 

 /// Nota da Apresentação individual 

 Valor /// (1) (2) (3) (4) 

5 Apresentação Individual 
(Organização e Pontualidade da 
Equipe=0,04): Organização dos 
recursos necessários para a plena 
apresentação do trabalho; 
Pontualidade quanto ao horário 
acordado para a apresentação em 
Power point. 
(Postura=0,04): envolvimento do 
aluno com a equipe; cuidado na 
apresentação pessoal e verbal. 
(Coerência=0,04): respeito aos 
conteúdos do material (artigo), sem 
fugir do foco e sem aumentar o 
foco. 
 (Qualidade do slide utilizado 
para a sua apresentação=0,04): 
slide com texto legível para todos 
os presentes, sem excessos, 
organizado e pontual. 
(Criatividade =0,04): capacidade 
para encontrar uma maneira 
diferenciada para realizar a 
apresentação dos conteúdos. 

 
 

0,20 

///     

 Total Geral (TG) 1,00 ///     
. 

   /// Nota Total Individual 

   /// (1) (2) (3) (4) 

/// Nota Geral Individual – (NTI) NTI ///     

 


