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1 – EMENTA: 
 

A cultura das organizações. Cultura, cultura organizacional, cultura brasileira. Os 

desafios do futuro. Reflexões sobre cultura nacional e cultura organizacional. O 

cotidiano nas organizações: o formal e o informal. Mudança Organizacional. Estudos de 

caso.  

 
2 - OBJETIVOS: 
 

♦ Propiciar acesso a conhecimentos teóricos, práticos e críticos sobre Cultura 
Organizacional; 
 

♦ Compreender a complexidade do conceito de Cultura Organizacional e suas 
múltiplas dimensões e formas de abordagens; 
 

♦ Aplicar os conceitos de Cultura Organizacional às situações organizacionais 
reais; 

 

♦ Realizar análises comparativas entre diversas culturas à luz dos conceitos 
estudados; 
 

♦ Avaliar a importância do estudo da Cultura Organizacional para sua formação 
profissional. 



3 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

Unidades: 
 

1- Introdução: 
 

• As origens do conceito de Cultura; 

• Definição de cultura no nível das organizações; 
 

2- As formas de manifestação da Cultura Organizacional: 
 

• Ritos; 

• Sagas; 

• Símbolos; 

• Linguagem; 

• Mitos; 

• Aspectos históricos; 

• Processos de Comunicação. 
 
3- Cultura Organizacional: 
 

• Conceitos; 

• Visões sobre Cultura Organizacional; 

• O papel da liderança; 

• Cultura Organizacional como fator de produtividade; 

• A organização como fenômeno Cultural; 

• Gerenciamento da Cultura Organizacional. 

• Cultura e Gerenciamento da Mudança Organizacional 
 
 
4 - Cultura Organizacional e Poder: 
 

• O conceito de Poder; 

• A instrumentalização do Poder; 

• Como Cultura e Poder se relacionam. 
 
5 – Cultura e Organizações no Brasil: 
 

Características culturais brasileiras e sua influência na Cultura Organizacional 
 

 



4 – METODOLOGIA DE ENSINO: 
 

Para o desenvolvimento da disciplina serão utilizadas exposições dialogadas, 
exercícios individuais e em grupos, leitura e discussão de textos, pesquisas, filmes e 
estudos de casos. 

 

5 – METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: 

A avaliação de aprendizagem será realizada considerando três níveis avaliativos: 
Avaliação diagnóstica: a ser realizada no início da disciplina para coletar dados que 
subsidiarão o planejamento das aulas, bem como levantar as expectativas dos 
discentes. 
Avaliação formativa: utilizada durante a disciplina para reforçar conteúdos, habilidades 
e comportamentos, sem atribuição de nota. 
Avaliação somativa: serão utilizados os seguintes instrumentos: 
 

• Uma prova escrita, individual, sem consulta, valendo 3,0 pontos (AV1), no 1º 
bimestre. 

• Uma prova escrita, individual, sem consulta, valendo 3,0 pontos (AV2), no 2º 
bimestre. 

• Uma nota resultante da participação do aluno em sala de aula nos estudos de 
casos, exercícios e assiduidade. Os critérios avaliados ao longo da disciplina no 
quesito participação são: presença nos debates; cooperação com os colegas 
durante as aulas; a assiduidade, e a divulgação da apresentação do artigo à 
turma. Valor: 2,0 pontos (P). 

• Uma nota resultante da apresentação de um artigo direcionado pela professora 
conforme os critérios estipulados por ela e que estão descritos no Apêndice B 
deste documento. Valor: 2,0 pontos (Art). 

 
 

• Cálculo da média  
 
Nota do Semestre (NS) = AV1 + AV2 + P + Art  
 

Detalhamento: 

Nota Final ≥ 7,0 = Aprovado 

Nota Final < 7,0 = Prova Final 

 

MF = NS + PF  MF = 5,0 (para aprovação final) 

              2 



Estarão aprovados os alunos que obtiverem média igual ou superior a 7 (sete) e 75% 
de frequência. 
Os alunos que não realizarem a prova escrita individual poderão recuperar a nota 

realizando a prova final da disciplina que ocorrerá no dia 13 dez 2011 (Exame). 

 

6 – REFERÊNCIAS: 

 
BRAUNSTEIN, Marcelo Lomacinsky; TOMEI; Patrícia Amélia. Cultura organizacional 
e privatização: a dimensão humana. São Paulo: Makron Books, 1993. 
 
CALDAS, Miguel P.; MOTTA, Fernando C. Prestes (Org.). Cultura organizacional e 
cultura brasileira. São Paulo: Atlas, 1997. 
 
CARRIERE, Alexandre de Pádua; CAVEDON, Neusa Rolista; SILVA, Alfredo R. Leite. 
Cultura nas organizações: Uma abordagem Contemporânea. Juruá Editora, Curitiba, 
2008. 
 
CHIAVENATO, Idalberto. O Comportamento Organizacional: a dinâmica do sucesso 
das organizações. 2. ed. – Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.  
 
 
FISCHER, R. M. Mudança e Transformação Organizacional. In: As pessoas na 

Organização. 6. ed. Editora Gente: São Paulo, 2002: p.147-164. 

 
FLEURY, Mª Tereza L. As pessoas na Organização (Coletânea). São Paulo: Gente, 
2002 
 
FLEURY, Mª Tereza L.; FISCHER, R. M. Cultura e poder nas organizações. 2. ed. 
São Paulo: Atlas, 1996.  
 
FREITAS, Maria E. Cultura organizacional: formação, tipologia e impacto. São Paulo: 
Makron, 1991. 
 
MARCHIORI, Marlene (organizadora). Faces da Cultura e da Comunicação 
organizacional. (Vários autores). Ed. São Caetano do Sul-SP, 2006. 
 
MORGAN, Gareth. Imagens da Organização. São Paulo: Atlas, 1996. 
 
MOTTA, Fernando C. P.; CALDAS, Miguel P. (organizadores). Cultura Organizacional 
e Cultura Brasileira; Ed. Atlas-S.A., Fundação Getúlio Vargas (FGV), São Paulo-SP, 
2006. 
 



MOTTA, Fernando C. Prestes; VASCONCELLOS, Isabela Francisca F. Gouveia de. 
Teoria Geral da Administração. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2002. 
 
PAGES, M. O Poder das Organizações. Editora Atlas, São Paulo, 1986. 
 
SCHEIN, Edgar H. Organizational Culture and Leadership. San Francisco: Jossey 
Bass: 1992. 
 
TROMPENAARS, F. Nas ondas da cultura: como entender a diversidade cultural nos 
negócios, trad. C.I. Fullman, São Paulo: Educator, 2000. 
 

• Artigos e publicações recentes de jornais e revistas (APÊNDICE A). 
 

• Indicações bibliográficas complementares poderão ser feitas ao longo do 
período. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



APÊNDICE A: CRONOGRAMA DAS APRESENTAÇÕES ARTIGOS 
Qt Data e dia 

da semana 

Tema do Artigo Integrantes 

1.  

18 ago 

(quinta) 

CARRIERI, Alexandre de Pádua. “Uma 

opção teórico-metodológica para 

pesquisas sobre culturas nas 

organizações”. Página 19-31. In: CARRIERE, 
Alexandre de Pádua; CAVEDON, Neusa 
Rolista; SILVA, Alfredo R. Leite. Cultura nas 

organizações: Uma abordagem 
Contemporânea. Juruá Editora, Curitiba, 
2008. 

1- 
2- 
3- 
4- 
5- 

2.  

 

01 set 

(quinta) 

SALVADOR, Andressa; TRÈS, Elen Karla; 
COSTALONGA, Fernando Bom; PELISSARI, 
Anderson Soncini; SILVA, Alfredo Rodrigues 
Leite da. A contextualização da resistência 
à mudança na cultura, nas relações de 
poder e no clima organizacional. SEGeT, 
2008. 

1- 
2- 
3- 
4- 
5- 

3.  

 

15 set 

(quinta) 

JUNQUILHO, Gelson Silva; SILVA, Alfredo R. 
Leite da; Carta de Valores” e a Tentativa de 
“Integração” no Mundo da Gestão: Um 
estudo de caso, Página 59-79. In: 
CARRIERE, Alexandre de Pádua; CAVEDON, 
Neusa Rolista; SILVA, Alfredo R. Leite. 
Cultura nas organizações: Uma abordagem 
Contemporânea. Juruá Editora, Curitiba, 
2008. 

1- 
2- 
3- 
4- 
5- 

4.*  

 

06 out 

(quinta) 

DUQUE, Welton Sthel; MACHADO, Maíra 
do Vale; PELISSARI, Anderson Soncini. 
Resistência à mudança tecnológica: Uma 
análise de influências nas instâncias de 
clima, cultura e poder de uma empresa de 
importação Espírito-Santense. SEGeT, 
2008. 

1- 
2- 
3- 
4- 
5- 

5.* Também  
 

06 out 

(quinta) 

DORNELAS, Francisco Coutinho; BAPTISTA, 
João Gabriel Pires; MALACARNE, Robson; 
FREITAS, Tatiane Vieira. Cultura e Poder: 
Um estudo das percepções de atores de 
diferentes unidades de um mesmo Grupo 
Industrial. EnANPAD, 2009. 

1- 
2- 
3- 
4- 
5- 

6.  

13 out 

(quinta) 

CAVEDON, Rolita. O Singular e o Plural 
presentes na Cultura organizacional de uma 
Universidade particular, página 123-148. 
In: CARRIERE, Alexandre de Pádua; 

1- 
2- 
3- 
4- 



CAVEDON, Neusa Rolista; SILVA, Alfredo R. 
Leite. Cultura nas organizações: Uma 
abordagem Contemporânea. Juruá Editora, 
Curitiba, 2008. 

5- 

7. 20 out 

(quinta) 
CAVEDON, Neusa Rolita; FACHIN, Roberto 
Costa. “Homogeneidade versus 
Heterogeneidade cultural: Um estudo em 
Universidade Pública”, p. 35-54. In: 
CARRIERE, Alexandre de Pádua; CAVEDON, 
Neusa Rolista; SILVA, Alfredo R. Leite. 
Cultura nas organizações: Uma abordagem 
Contemporânea. Juruá Editora, Curitiba, 
2008. 

1- 
2- 
3- 
4- 
5- 

8. 27 out 

(quinta) 
CARRIERI, Alexandre. Da “Integração” a 
uma forte fragmentação cultural: Doze 
anos de transformação de uma empresa de 
telefonia fixa, p.83-98. In: CARRIERE, 
Alexandre de Pádua; CAVEDON, Neusa 
Rolista; SILVA, Alfredo R. Leite. Cultura nas 

organizações: Uma abordagem 
Contemporânea. Juruá Editora, Curitiba, 
2008. 

1- 
2- 
3- 
4- 
5- 

9.* 03 nov 

(quinta) 
SILVA, Silaine Tavares Todo da. Cultura 

Organizacional e Postura estratégica da 

empresa. Revista Gerenciais, v. 3; p. 63-77. 
São Paulo: UNINOVE, out.,2004. 
 

1- 
2- 
3- 
4- 
5- 

10.
* 

03 nov 

(quinta) 
LINS, Samuel Lincoln Bezerra. Dimensões 
Básicas de Análise das Organizações. 
Revista de Administração da Unimep 
(RAU), dezembro, 2007. 

1- 
2- 
3- 
4- 
5- 

11. Também 
10 nov 

(quinta) 

SILVA, Itiel Moraes da. A Importância de 
uma cultura organizacional adaptativa na 
estratégia de internacionalização. 4º 

Congresso do Instituto Franco-Brasileiro 

de Administração de Empresas – IFBAE, 
2007. 

1- 
2- 
3- 
4- 
5- 

Atenção Alunos: Trabalho não apresentado = é trabalho não realizado = Nota zero.  
 

• Qualquer dificuldade no desenvolvimento do trabalho, favor procurar a professora com 
antecedência pelo email professoratcc.inayara@gmail.com evidenciando no corpo da mensagem: 
- nome completo do(s) emissor(es) da mensagem; -  a disciplina; - o curso; -  o período,  
juntamente com a(s) dúvida(s), para que a professora possa retornar com a devida antecedência. 
Grata. 

 



 
APÊNDICE B: CRITÉRIOS QUE SERÃO AVALIADOS PELA PROFESSORA DURANTE A 

APRESENTAÇÃO DO ARTIGO FEITA POR CADA GRUPO DE ALUNOS 
 

a. Apresentação clara à turma quanto ao (a): (PESO 1,0 ponto) 
 

1. Tema do Artigo + Autores do Artigo, sendo que os integrantes do grupo deverão saber 
informações sobre a formação e linha de pesquisa dos autores do artigo que irão apresentar. Fazer 
pesquisa no site do Lattes e site do Google. 

2. O Objetivo do Artigo estudado. 
3. Razão pela qual os autores do Artigo elaboraram a pesquisa (a motivação da pesquisa);  
4. A justificativa dada pelo(s) autor(es) do artigo quanto a relevância da pesquisa que realizaram, e a 

percepção do próprio grupo que apresentou o artigo acerca da relevância do estudo (artigo). 
5. Os principais conceitos e as idéias fundamentais trazidas no artigo; além da explicação do grupo 

quanto à forma como autores do artigo exploraram os temas cultura e cultura organizacional para 
a realização da pesquisa. 

6. A apresentação do método da pesquisa, ou seja, do caminho percorrido pelo(s) autor(es) para 
conseguir atingir o objetivo da pesquisa. Em outras palavras, apresentar à turma os procedimentos 
metodológicos utilizados pelo(s) autor(es) para atingir o objetivo que pretenderam alcançar com a 
pesquisa.  

7. Apresentação dos resultados da pesquisa; 
8. Apresentação das conclusões da pesquisa. 
9. Considerações Gerais do grupo sobre o artigo e o trabalho da equipe (alunos): pontos positivos e 

negativos; sugestões; considerações; experiência que tiveram ao realizarem o trabalho com os 
integrantes. 

10. A Formatação dos Slides para a apresentação; regras para apresentação: Fundo branco; fonte 
legível a todos; cor preta para o texto; não inserir frases com mais de 4 linhas nos slides; buscar 
ser criativo na transmissão dos conteúdos do texto (ex.: uso de filme, propaganda, música, etc... 
que se relacionam com o conteúdo do texto. Atenção! Apenas quando for oportuno, o que 
significa que deve estar alinhado ao conteúdo do artigo. 

Observação “item a”: Todos os pontos acima deverão ser entregues à professora por cada grupo por 
escrito, no dia da apresentação.  

 
b. Participação Individual e Participação da Equipe: (PESO 1,0 ponto, sendo que metade 

(0,5) será para a presença integral da turma e a outra (0,5) metade para as questões 
respondidas pelo grupo à turma) 

Detalhamento do item “b”: Convocar os colegas da turma, divulgando o dia, o local e o tema do artigo 
que será apresentado. O grupo ganhará 0,5 pontos se conseguir que 100% dos alunos assistam a 
apresentação de seu grupo.  
Em 40 minutos apresentar o Artigo tendo como base os critérios do item “a”, e em 15 minutos envolver a 
turma para que façam perguntas-chave* (no mínimo 5 questões) sobre o artigo que foi exposto (valendo 
um total 0,5 pontos). 
 
Observação “ITEM b”: Caso o grupo não consiga envolver a turma extraindo dela as cinco perguntas, 
cada grupo deverá fazer no mínimo 5 (cinco) perguntas-chave à turma sobre o artigo. O grupo deverá 
saber responder com propriedade cada uma das cinco questões elaboradas, após obter as possíveis 
respostas da turma. Mas, se o grupo não conseguir obter da turma as 5 questões-chave ou não conseguir 



fazer 5 perguntas-chaves do Artigo à turma, a professora fará uma pergunta a cada integrante do grupo, 
valendo então os dois 0,5 pontos ligados às questões respondidas pelo grupo à turma. 
 
Observação 1:  
Perguntas-chave* equivalem, por exemplo, a questões capazes de revelar à turma os objetivos do artigo, 
sua principal contribuição em termos de conhecimento científico e empírico; relevância da teoria utilizada 
no artigo; relevância da pesquisa empírica feita pelo(s) autor(es) do artigo; contribuições gerais. 
 
Observação 2:  
O grupo deverá ter a preocupação de eleger um representante que fique responsável por chegar com no 
mínimo 20 minutos de antecedência para preparar a sala e os recursos que serão utilizados. O Aluno 
representante será eleito pela equipe por consenso, e ele deverá enviar por email 
(professoratcc.inayara@gmail.com) a apresentação em Power Point à professora, entregar à professora no 
dia da apresentação os 10 pontos solicitados no item “a” deste Apêndice B; testar os recursos 
(computador, fios, pendrive, CD) com a devida antecedência para que não ocorram problemas na 
apresentação de sua equipe. 
 
Atenção Alunos: Trabalho não apresentado = é trabalho não realizado = Nota zero.  


