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1 – EMENTA: 
 
Os diferentes níveis de análise do pensamento na administração. Conceitos 
fundamentais em administração. Origens da administração e sua evolução. Teoria 
da administração cientifica, clássica, burocracia e das relações humanas. 
 
 
2 – CONTEÚDO ADAPTADO: 
 
Situando o pensamento administrativo: As escolas de administração, paradigmas e 
metáforas; os diferentes níveis de abstração do pensamento administrativo;  A 
escola clássica de administração e o movimento da administração científica;  A 
escola de relações humanas; As teorias sobre motivação e liderança: da 
administração de recursos humanos à gestão de pessoas;  Os processos decisórios 
nas organizações e o modelo de racionalidade limitada;  O estruturalismo e a teoria 
da burocracia;  A teoria dos sistemas abertos e a perspectiva sociotécnica das 
organizações;  O sistema e a contingência: teoria das organizações e tecnologia. 
 
 
3 - OBJETIVOS: 
 
Possibilitar aos estudantes uma visão introdutória do campo organizacional, bem 
como dotá-lo de um conteúdo básico de tecnologia gerencial, a partir de uma análise 
histórica e dialética. 
 
 
4. METODOLOGIA DE ENSINO: 
 
Exposição dialogada por parte do professor, aliada à apresentação de tópicos, por 
parte dos alunos, através de grupos formados por até 05 (cinco) membros, em forma 
de seminários, dentro do conteúdo apresentado. Haverá também uma unidade de 
apresentação e discussão de casos em grupo relacionados à disciplina.  
 
 



 
 
 
 
 
5 – METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: 
 
a) Perfil (freqüência, exercícios/casos,  resenhas seminários etc.) ..................30% 
b) Prova escrita e individual ............................................................................. 70% 
 

 
 

6 – REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 
 
6.1. LIVRO TEXTO: 
 

• MOTTA, Fernando C. Prestes e VASCONCELOS, Isabela F. Gouveia de. 
Teoria Geral da Administração . São Paulo: Pioneira, Thomson Learning  
(últimas edições). 
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Clássicas e Modernas.  São Paulo: Futura (qualquer edição) 
 

• REZENDE, Ubiratan Simões.  Os diferentes níveis de abstração do 
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