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EMENTA: 

 

Estruturas Organizacionais. Comportamento Organizacional. Cultura Organizacional. A 

questão do poder nas organizações. As relações de trabalho e o sindicalismo  

OBJETIVOS GERAIS: 

 

Proporcionar uma formação básica dos conceitos Estruturas das Organizações, 

fundamentais para quem estuda Engenharia sem renunciar a uma certa capacidade de 

análise crítica, formando opiniões sobre os principais problemas políticos, econômicos e 

sociais.  

CONTEÚDO: 

 

Unidade I – ORGANIZAÇÕES 

1- Introdução 

1.1- Organizações 

1.2- Tipos de Empresas 

1.3- A Administração Hoje- Eficiência e Eficácia 

1.4- A Administração Hoje- Habilidades e Papéis Administrativos 

1.5- Habilidades Gerenciais 

1.6- Os papéis administrativos 

1.7- Os Impactos das Organizações 

1.8- As Organizações e os Indivíduos 

1.9- As Organizações e a Comunidade 



1.10- As Organizações como agente de Mudança 

1.11- Organizações Multinacionais  

 

Unidade II – ESTRUTURA ORGANIZACIONAIS 

2- Introdução 

2.1- Origem e tendências da função Organização 

2.2- Tipos de Organização das Empresas 

2.3- Estruturações organizacionais tradicionais 

2.4- Estruturações organizacionais de impacto 

2.5- Estruturações organizacionais modernas 

Aplicação da função organização nas empresas 

 

Unidade III– AUTORIDADE E PODER NAS ORGANIZAÇÕES  

1- O papel da delegação 

3.1- Como ocorre a delegação 

3.2- Por que os Administradores não delegam 

3.3- O Papel da autoridade 

3.4- Tipos de autoridade 

3.5- O papel do Poder 

3.6- Limites – O papel da responsabilidade e prestação de Contas 

3.7- O Papel da descentralização e da centralização 

3.8- O papel das comissões 

3.9- O papel do downsizing 

 

UNIDADE IV- COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL 

2- Definição 

4.1- Fundamentos 

4.2- Elementos 

4.3- Emoções no ambiente de trabalho  

4.4- Comportamento de grupo e individual 

 

UNIDADE V- COMUNCAÇÃO 

3- Conceito 

5.1- Processo de Comunicação 

5.2- Comunicação Organizacional 



 

UNIDADE VI- CULTURA ORGANIZACIONAL 

4- Conceito 

6.1- Elementos que compõem 

6.2-Diversidade cultural 

 

4. AÇÕES METODOLÓGICAS: 

 

As aulas serão trabalhadas com dinâmica que fomentem a leitura dos textos 

básicos da disciplina e aulas expositivas que reforçam os principais aspectos discutindo e 

fomentando a argumentação e o debate em sala.  

Dentro desta metodologia também será utilizado atividades de fixação e 

elaboração de atividades pertinentes aos conteúdos da disciplina: como análise de dados 

econômicos, elaboração de estudos de caso de empresas da região, painéis sobre assuntos 

da área e seminários de trabalhos acadêmicos elaborados dentro da abordagem da 

disciplina.  

Durante as atividades de orientação dos diversos trabalhos acadêmicos a serem 

elaborados pelos universitários, os mesmos serão avaliados pela organização, redação 

científica e participação nas atividades propostas.  

Visando dinamizar o conteúdo programático serão desenvolvidas, ainda, as 

seguintes atividades: 

Debates organizados com questões direcionadas ou textos definidos pelo 

professor. 

Seminários com um tema central que será definido e escolhido pelos acadêmicos 

de uma lista a ser oferecida pelo professor. 

Estudos de casos e pesquisas sobre os ramos produtivos e empresariais. Estes estudos de 

casos e pesquisas terão o tema livre que será definido pelos acadêmicos e poderá ser 

desenvolvido por grupos ou individualmente 

 

4.1. ESTRATÉGIAS DE ENSINO E APRENDIZAGEM: 

 

Os conteúdos serão trabalhados, privilegiando: 

 

– Revisão de conteúdos que são pré-requisitos para a aprendizagem deste; 

– Apresentação de questionamentos para o levantamento de conhecimentos prévios; 



– Exposição oral e dialogada; 

– Atividades escritas individuais e em grupos; 

– Exploração de quadro de escrever e régua. 

 

5. ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO: 

 

A avaliação da disciplina será feita com o acompanhamento de todas as atividades 

desenvolvidas em sala, como a participação nos debates, condução de seminários e 

atividades requeridas dentro de cada conteúdo, com atribuição de nota em cada avaliação 

destas atividades conforme orientação pedagógica. O número de avaliação e atividades será 

balizado pelas normas da Universidade de Rio Verde atendendo aos requisitos da 

disciplina. Será feita através de uma avaliação escrita em data definida pelo calendário 

acadêmico. 

Na avaliação será privilegiada a participação escrita e oral em abordagens 

atualizadas sobre a questão da economia aplicada na administração, também será formado 

um ambiente que estimule sugestões por parte dos acadêmicos de atividades que visem 

contribuir para o desenvolvimento e aprendizagem do conteúdo da disciplina. 

Resumo: Acompanhamento contínuo com aplicação de: 

- exercícios 

- dinâmicas de grupo 

- estudos de textos e artigos 

- avaliação formal 
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