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EMENTA
Teoria Geral da Administração: principais correntes, ideias centrais e principais críticas
OBJETIVO
Prover aos participantes elementos teóricos e conceituais que favoreçam a compreensão da
disciplina e sua aplicação.
PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS
A disciplina é semipresencial com uso de práticas didáticas que privilegiem a participação efetiva
(fóruns de debates) dos estudantes no processo de ensino e aprendizagem. Ao longo do curso há
dois (02) encontros presenciais. No primeiro encontro será realizada uma prova presencial; no
segundo encontro haverá a apresentação do trabalho final que deverá ser realizado em grupo.

SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM
A avaliação do processo ensino-aprendizagem será realizada por meio de resenhas, participação em
fóruns, uma prova e um trabalho em grupo sobre os temas da disciplina. Os pontos serão
distribuídos da seguinte maneira:
ATIVIDADES
1.
2.
3.
4.

Resenhas e Foruns
Atividades em Grupo
Prova
Trabalho final
TOTAL

PONTOS
30
10
20
40
100
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PROGRAMA
Unidade 1
O que é administração;
A contextualização da administração; O trabalho gerencial.
Objetivos
Esperamos que você, ao final da unidade 1, seja capaz de:
Descrever os conceitos básicos da administração; Compreender a importância do
trabalho gerencial; Analisar a atualidade da administração;
Desenvolver o seu conceito de gerência, de negócio e de administração;
Avaliar a realidade do trabalho nos dias atuais.
Unidade 2
Administração burocrática e principais desdobramentos. Objetivos
Esperamos que você, ao final da unidade 2, seja capaz de:
Compreender o desenvolvimento histórico social da escola da Burocracia na Administração;
Descrever os conceitos básicos do que seja a Burocracia; Analisar as funções e disfunções da
Burocracia em uma organização;
Aplicar os conceitos apreendidos em organizações hoje; Desenvolver uma leitura critica aos
processos burocráticos nas organizações;
Avaliar os processos como sendo mais ou menos burocráticos e criticar suas disfunções
Unidade 3
Denominação de Taylorismo, Fordismo e Toyotismo; Desdobramentos sobre o Fordismo
Periférico;
Trabalho com a ideia de tecnologia e modelos gerenciais criados com base em tecnologias como a
linha de montagem. Objetivos
Esperamos que você, ao final da unidade 3, seja capaz de:
Compreender o desenvolvimento histórico social da escola denominada de Administração
Científica (Taylorismo); da Teoria Clássica (Fordismo); e do Toyotismo (Crise do fordismo) para a
Administração;
Descrever os conceitos básicos de cada uma uma das escolas, abordagens e teorias que tem utilizam
da metáfora "Máquinas";
Analisar o Taylorismo, o Fordismo e o Toyotismo e suas consequências para o mundo do trabalho;
Desenvolver uma analise critica sobre os modelos de trabalho nos dias de hoje;
Avaliar criticamente nas organizações os modelos de trabalho usado.
Unidade 4
A organização como um conjunto de órgãos que realizam funções específicas;
A escola das Relações Humanas e a Teoria Comportamental; Teoria Geral dos Sistemas e Teoria
Contingencial.
Objetivos
Esperamos que você, ao final da unidade 4, seja capaz de:
Compreender o desenvolvimento histórico social da escola denominada de Relações Humanas; a
Teoria Comportamental (ou Behaviorismo); a Teoria Geral dos Sistemas (TGS); e a Teoria
Contingencial para a Administração;
Descrever os conceitos básicos de cada uma das escolas, abordagens e teorias que tem utilizam da
metáfora Organismos;
Analisar as escolas, as abordagens, as teorias e suas consequências para o mundo do trabalho;
Elaborar distinções entre as escolas das Unidades anteriores com esta;
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Criticar as relações de trabalho nos dias atuais.
Unidade 5
O cérebro humano e sua capacidade de aprender;
As culturas humanas que criam simbolismo e representações do mundo em que trabalhamos e
vivemos;
Desdobramentos e perspectivas emergentes para a Administração.
Objetivos
Esperamos que você, ao final da unidade 5, seja capaz de:
Compreender o desenvolvimento histórico social das abordagens que utilizam da metáfora
"Cérebros Humanos" para a Administração;
Descrever os conceitos básicos que se referem ao cérebro humano e a capacidade de aprender e as
culturas humanas que criam simbolismos e representações do mundo em que trabalhamos e
vivemos;
Analisar os desdobramentos e perspectivas emergentes para a Administração;
Desconstruir o conceito de cultura organizacional e elaborar um conceito "seu" de cultura nas
organizações;
Desenvolver uma perspectiva simbólica de observação da gestão nas organizações;
Criticar os modelos atuais de gestão e justificar suas escolhas e definir uma organização.

Unidade 6
Trabalho Final
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