
PROGRAMA
Disciplina: COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL COD: ENEX60054

Curso: ADMINISTRAÇÃO
Etapa Carga Horária Vigência

3ª Semanal: 02 horas aula Semestral: 40 horas aula 2015/1

Ementa:
Uma reflexão crítica sobre o Comportamento Organizacional. O indivíduo e a organização.
Cultura e Poder, Valores, Atitudes e Satisfação com o Trabalho. Emoções, Percepção e
Criatividade. Comunicação Interpessoal. Psicopatologias no Trabalho. Fundamentos do
Comportamento do Grupo. Liderança. Estrutura organizacional. Cultura organizacional.

Objetivos:
Discutir, pesquisar, estudar os aspectos da cultura e do poder nas organizações, levando os
alunos ao entendimento de como esta disciplina se insere no contexto organizacional, suas
relações com as demais funções organizacionais e, principalmente, sua interelação com a
Administração. Através de uma abordagem interdisciplinar, situar esta temática em um quadro
teórico conceitual e discutir criticamente diferentes situações organizacionais: (a)
"Conceitualizando cultura e poder" o desvendar a cultura de uma organização, a cultura
organizacional e a instrumentalização do poder e estratégias de socialização organizacional; (b)
"Pesquisando a cultura e o poder nas organizações" as estratégias de composição do poder
organizacional, a identidade do poder nas relações de trabalho, o simbólico nas relações de
trabalho e o processo de formação de culturas de grupos; (c) "Gerenciando a cultura das
organizações" procura responder à questão se é a cultura organizacional administrável e discutir
a mudança das relações de poder na gestão de recursos humanos.



Metodologia:
O desenvolvimento das aulas será conduzido de modo prático, de forma que a teoria seja
completada, com a participação ativa dos alunos, nos diversos tipos de trabalhos (discussão
dirigida de casos, análise de simulações, dramatização, pesquisa individual, pesquisa em grupo
com apresentação escrita e oral, resolução de: problemas, questões, exercícios e testes de
verificação de aprendizagem em sala), também se baseará em exposições, críticas sobre os
conceitos, em discussões sobre leituras de textos atuais da imprensa especializada incluindo
debates, seminários e em trabalhos práticos. Por se tratar de um método de ensino
essencialmente dinâmico, o aluno só conseguirá acompanhar o desenvolvimento dos temas se
comparecer e participar contributivamente dos módulos (cada “módulo” corresponde a dois
tempos de aula), realizar os trabalhos previamente atribuídos e ler o material didático/apoio.
Metodologia: Exposição Oral; Discussão em grupo; Estudos de Caso e Dinâmica de Grupo.
Recursos: Quadro branco; Computador + Data Show; Portal de Entidades na Internet; CDs;
DVD’s; Vídeos e Filmes; Casos empresariais retirados de Livros, Jornais e Revistas Técnicas, e
outros eventualmente úteis, de modo a orientá-los para a vida profissional.

Avaliação:
A avaliação da aprendizagem será sistemática e cumulativa, e será feita através da análise de
simulações, da avaliação dos trabalhos de pesquisa, individuais e/ou em grupo, realizados em
classe baseados nos estudos de caso e na resolução de: problemas, questões, exercícios e dos
testes de verificação de aprendizagem em sala (P1, P2 e Exame Final: 4 aulas cada), bem como o
grau de assiduidade e de participação dos alunos em todas as atividades programadas.

Conteúdo Programático
UNIDADE  I - INTRODUÇÃO AO COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL

1.1. Desenvolvimento do curso: Apresentação do conteúdo programático. Esquema de
desenvolvimento das aulas. Esquema das avaliações continuadas: tarefas: casos empresariais,
pesquisas, problemas, questões, exercícios, testes bimestrais e prova de exame final. Formação
dos grupos para a apresentação dos trabalhos escritos e orais.
1.2. Introdução ao Comportamento Organizacional: Apresentação; Origens do conceito de
identidade organizacional; Desenvolvimento de um primeiro quadro conceitual; As duas
dimensões básicas; Um primeiro quadro conceitual; Evolução do estudo da identidade;
Possibilidades e limites do quadro conceitual inicial; Ampliando o quadro conceitual; Dimensão
da definição de identidade; A identidade individual e o espírito da época; Fronteiras, virtualidade
e identidade organizacional.

UNIDADE II - NOVOS FORMATOS ORGANIZACIONAIS
Introdução; Tipos ideais em estudos organizacionais; Organização burocrática; Empresa orgânica;
Organização virtual; Empresa de conhecimento intensivo; Organização missionária; Organização
dramática; Persistência e transiência; Isomorfismo organizacional; Padrões e agentes de difusão.

UNIDADE III - ESTRATÉGIA EMPRESARIAL
Apresentação; Introdução; Planejamento estratégico: ascensão e queda; O novo enfoque da
estratégia empresarial; Importância da participação e do comprometimento; Estratégia e
incerteza.



UNIDADE IV - INOVAÇÃO GERENCIAL
Apresentação; Introdução; Raízes do Brasil: sexo e aventura no novo mundo; Personalismo;
Ambiguidade: o jeitinho brasileiro; Distância do poder: "Você sabe com quem está falando?";
Plasticidade e permeabilidade: reinventando a antropofagia; Formalismo e faz-de-conta; O Brasil
entre o moderno e o arcaico; Importação de tecnologia gerencial; Agentes de difusão; A distância
entre substância e imagem; Mudança "para inglês ver"; Frustração e negação; Adaptação
criativa.

UNIDADE V - MODAS E MODISMOS GERENCIAIS
Introdução; Teoria: perspectivas sobre as inovações administrativas; Pesquisa sobre difusão de
inovações: explorando a tipologia de Abrahamson (1991); Pesquisa sobre a evolução das
inovações: modelo do ciclo de vida de Gill e Whittle (1992); Papel dos consultores segundo a
literatura disponível; Complementando a teoria disponível: propondo um modelo conceitual
ampliado; Limitações teóricas dos modelos existentes; Propondo um modelo conceitual
ampliado; Discussão e implicações do estudo; Conclusões e direções para pesquisa futura.

UNIDADE VI - CULTURA BRASILEIRA E FASCÍNIO COM O ESTRANGEIRO
Introdução; O "estrangeiro" e o imaginário brasileiro: um arquétipo tupiniquim?; O caráter
mutante e multifacetado do "estrangeiro"; "Estrangeiro" no Brasil: figura arquetípica nacional ou
complexo de inferioridade?; Raízes nacionais da fixação brasileira com o estrangeiro;
Condicionantes locais e nacionais; Raízes históricas; Raízes culturais; Raízes econômicas; Raízes
institucionais; Implicações organizacionais; Implicações na prática empresarial; Importação de
tecnologia administrativa no Brasil; Formalismo e faz-de-conta; Implicações na pesquisa e
teorização sobre organizações; Implicações no ensino sobre organizações.
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