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1 – EMENTA: 
O ambiente externo e a 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: 
Possibilitar aos estudantes uma visão geral do campo organizacional, dotando-os de um 
conteúdo básico de tecnologia gerencial para análise e inserção no processo decisório.   
 
 
 
3 – METODOLOGIA DE ENSINO: 
Exposição dialogada por parte do professor, aliada à apresentação de temas, por parte dos 
alunos, através de grupos formados por até 5 (cinco) membros, em forma de seminários.  
Serão passados, também, exercícios de fixação em forma de questões discursivas. 
 
 
 
4 – METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: 
- Perfil (elaboração de exercícios, participação e frequência) ............................................  10% 
- Apresentação de temas em seminário .............................................................................  30% 
- Prova parcial 1 ..................................................................................................................  30% 
- Prova parcial 2 ..................................................................................................................  30% 
 
OBS.: A prova final será aplicada para os alunos que não obtiverem média igual ou superior a 

7,0 (sete); 
 



 
 
5 – BIBLIOGRAFIA: 
 
5.1 – Livro Texto: 
 

−  MOTTA, Fernando C. Prestes; VASCONCELOS, Isabella F. Gouveia. Teoria Geral da 
Administração. São Paulo: Cengage Learning (Introdução e caps. 1, 2, 3, 4, 6 e 10). 

 
 
5.2 – Textos de Apoio: 

−  MATTAR, João. Filosofia da administração. in: __________, Filosofia e Ética na 
Administração. São Paulo: Saraiva.  (cap. 6) 
 

−  MEIRELES, Manuel; PAIXÃO, Marisa Regina.  Ética na Administração. in: __________, 
Teorias da Administração – Clássicas e Modernas. São Paulo: Futura. (cap. 23) 

 

−  MOTTA, Fernando C. Prestes. O que é burocracia. São Paulo: Brasiliense. 
 


