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2. EMENTA 

Escolas e Evolução do Pensamento Administrativo. Gestão por função e gestão por 

processos. Sistema administrativo e mudança organizacional. 

 

3. OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA: 

O objetivo central da disciplina é apresentar e proporcionar ao estudante uma reflexão 

crítica sobre: o contexto histórico que levou à constituição da administração enquanto 

campo de conhecimento; as propostas teóricas do campo administrativo surgidas a 

partir deste contexto; a evolução e as complementaridades destas propostas; a 

atualidade dos conceitos trabalhados em cada uma das teorias e como estas propostas 

podem ser visualizadas na prática administrativa. 

 

4. OBJETIVO(S) ESPECÍFICOS(S) DA DISCIPLINA: 

Ao final da disciplina o estudante terá desenvolvido as seguintes habilidades e 

competências: 

- capacidade de entender o contexto social, político e econômico que deu origem à 

administração enquanto campo de conhecimento; 

- capacidade para compreender as principais teorias que formam o campo da 

administração bem como suas diferenças, complementaridades e conceitos-chave; 

- capacidade de tomar decisões a partir do entendimento das variáveis que influenciam 

as organizações, levando em consideração as teorias administrativas. 

 

 5. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

Unidade 1 – Conhecimento, Ciência e Administração 

Unidade 2 – A Revolução Industrial e o Pensamento da Administração: 1900 – 1950 

Unidade 3 – Escolas e Abordagens do Pensamento Administrativo do Período  

Contemporâneo 

Unidade 4 – Gestão por Função e Gestão por Processo 

Unidade 5 – Sistema Administrativo e Mudança na Organização  

 



6. METODOLOGIA DO TRABALHO:   
A disciplina transcorrerá com o uso dos seguintes métodos de aprendizagem: 

» Aulas expositivas com auxílio de vídeo-aulas.  

» Uso do material de apoio (livro-texto) e Ambiente Virtual de Aprendizagem (Moodle).  

» Discussão e debate de temas relacionados por meio de Fóruns de discussão e chats. 

» Realização de atividades. 

 

7. SISTEMA DE AVALIAÇÃO: 

A avaliação dos alunos será pontuada da seguinte forma: 

- Atividade 1: 15% 

- Atividade 2: 15% 

- Fórum 1: 5% 

- Fórum 2: 5% 

- Prova Presencial (referente às Unidades 1 a 5): 60%  

 

Observações: Será aprovado o aluno com média maior ou igual a 6,0. O aluno com 

média inferior a 3,0 terá direito à dependência. O aluno que tiver média maior ou igual 

a 3,0 e menor ou igual a 5,5 terá direito a uma prova de recuperação. A nota final do 

aluno que fizer recuperação será a média aritmética simples da média obtida pelo aluno 

na disciplina e a nota da prova de recuperação. Se a nota final for maior ou igual a 6,0 

o aluno será aprovado, caso contrário terá direito a dependência de acordo com as 

normas do curso. 
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