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PROGRAMA DE DISCIPLINA 
 
Disciplina: Administração e Cultura Organizacional Curso: Ciências Contábeis 

Carga Horária: 60 horas Código: ADM06359 

Horário: 2ª – 19-21h / 5ª – 21-23h Sala: ED III – 305 

Professor: Marcos Aloízio França da Fonseca Período: 2010/1 
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1 – EMENTA: 

Ambiente externo e organização: as novas realidades sócio-econômicas e seu rebatimento 
na vida das empresas e das pessoas; as organizações estudadas sob a visão de sistemas 
sociais abertos; estratégia empresarial. A organização formal: a organização burocrática; 
a abordagem mecanicista de administração; estruturas organizacionais (tradicionais e 

inovadoras). Os aspectos comportamentais da organização: a abordagem humanista da 
administração (comportamento individual e grupal); motivação e processo decisório; 
gerência e liderança. Abordagens recentes em Administração: qualidade total; cultura 
organizacional; ética. Especificidades em administração: pequena empresa; empresa 
familiar; organização pública. 
 

2 – OBJETIVOS 

 

 Adquirir conhecimentos teóricos, práticos e críticos acerca do pensamento 

Administrativo; 

 Compreender a complexidade do fenômeno administrativo e suas múltiplas 

dimensões e formas de abordagens; 

 Analisar as relações entre as principais teorias administrativas e as práticas 

adotadas nas organizações; 

 Compreender a dimensão cultural das organizações e suas possibilidades; 

 Perseverar na ação de buscar permanente atualização e pensamento crítico no 

estudo da Administração contemporânea, atingindo reflexões cada vez mais 
aprofundadas acerca do assunto. 
 
 

3 – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade 1. Administração e os administradores  
- As organizações e a necessidade de administração 

- O Processo de administrar: planejar, organizar, liderar e controlar 
- Funções dos administradores 
- O Desafio da Administração 
 

Unidade 2. A evolução da Teoria da Administração 
- Por que estudar Teoria da Administração 
- As Teorias Clássicas da Administração 
- A Escola Comportamental: a organização são as pessoas 

- A evolução da Teoria da Administração  
 

Unidade 3. O Ambiente Externo 
- O ambiente externo e sua importância 
- Elementos de ambiente de ação direta 
- Elementos do ambiente de ação indireta 
- Teorias do ambiente 
- Administrando o ambiente  

 

Unidade 4. As Teorias da Administração 
- A Administração Científica 
- A Teoria Clássica da Administração 
- A Escola de Relações Humanas 
- A Teoria da Burocracia 
- A Teoria Estruturalista 
- A Teoria Comportamental da Administração 

- A Teoria Sistêmica da Administração 
- A Teoria da Contingência 

 

Unidade 5. Cultura Organizacional  
- Quando surge o conceito de cultura no campo da administração? 

- Definição de cultura organizacional. 
- As formas de manifestação de cultura organizacional. 
- Características culturais brasileiras e sua influência na Cultura Organizacional 
 

Unidade 6. Liderança e Motivação  
- Teorias da motivação: Uma visão geral 
- Liderança 

 

Unidade 7. Planejamento e Administração de Estratégica  
- Planejamento: uma visão geral 
- Níveis de estratégia 
- Estratégia de unidade de negócio 

- Estratégia de nível funcional 
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Unidade 8. Tomada de Decisão  
- A identificação do problema e a descoberta de oportunidade 

- A natureza da tomada de decisões pelos administradores 
- O modelo racional de tomada de decisão 
- Melhorando a eficácia da tomada de decisão 

 

Unidade 9. Estrutura Organizacional, Coordenação  
- Estrutura Organizacional 
- Tipos de estruturas organizacionais 
- Coordenação 

- Projeto Organizacional 

 

Unidade 10. Organizações e Poder  
- O que é poder 
- Fontes de poder 
- Sociedade, organizações e poder 

 

Unidade 11. Novas abordagens na Gestão  

- Qualidade Total 
- Responsabilidade Social e Ética 

 

4 – PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DE ENSINO 

A carga horária do curso será distribuída em trinta aulas presenciais com a duração de 
duas horas cada. Nos encontros serão utilizados tais procedimentos metodológicos: 

 Exposição dialogada dos conteúdos; 
 Leituras prévias de textos indicados na referência básica, debates e discussões 

em sala de aula; 
 Realização de atividades em grupos; 
 Avaliação escrita; 
 Apresentação de seminário. 

 

5 – RECURSOS 

a. RECURSOS HUMANOS 
A proposta da disciplina está planejada para as dinâmicas de ensino em sala de aula que 
deverão ser composta pelo professor, responsável por ministrar a disciplina, e pelos 

alunos. 

 

b. RECURSOS MATERIAIS 
Para o desenvolvimento das atividades previstas serão necessários os seguintes materiais: 

 Quadro branco e marcadores compatíveis; 
 Fotocópias de material (textos, estudo de casos e artigos) para discussão em 

grupos; 
 Recursos audiovisuais e retroprojetor. 

 

6 – MÉTODOS AVALIATIVOS 

Os seguintes instrumentos serão usados para avaliar os alunos: 

A1 – Freqüência em sala de aula; 
A2 – Atividades em sala de aula, estudos de caso, fichamentos e resenhas; 
A3 – Avaliação escrita, sem consultas, com questões objetivas e discursivas 
elaboradas a partir dos conteúdos das unidades 5, 6, 7, 8, 9; 
A4 – Apresentação de seminário referente às teorias da Administração. 

 
A nota final será constituída pela soma das três últimas avaliações acima descritas, que 
podem variar de 0 a 10, considerando os pesos: A2 = 20%, A3 = 40% e A4 = 40%. 

Conforme segue fórmula abaixo. 
 

Nota Final (NF) = (A2*0,2) + (A3*0,4) + (A4*0,4) 
 
Em relação à freqüência, A1, será permitido até 25% de ausência às aulas, o que equivale 
a 15 horas-aula ou sete aulas durante a disciplina. 

Observações: O aluno deve estar presente, no mínimo, em 75% das aulas. Os 

exercícios realizados em aula deverão ser entregues ao final de cada aula. Nos 

seminários o grupo que apresenta deverá fornecer um resumo do conteúdo 

estudado. Os demais alunos deverão estar presentes para garantir a pontuação por 

participação. Poderá haver alteração na bibliografia recomendada caso haja 

necessidade. ATENÇÃO: Atividades profissionais não abonam faltas. 

 

7 – BIBLIOGRAFIA 

A bibliografia básica compõe-se de textos que deverão ser lidos pelo aluno para discussão 
e debate nas aulas. É de caráter obrigatório. 
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