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Conceitos fundamentais em administracao. Primordios e perspectivas da Administracao. Abordagem classica da
administracao. Abordagem humanistica da administracao. Abordagem Neoclassica da Administracao. Abordagem
estruturalista da Administracao. Abordagem comportamental. Teoria geral dos sistemas. Abordagem Sistemica da
Administracao. Abordagem contingencial da administracao. Novas abordagens: Tecnicas Japonesas de Administracao.
Aspectos fundamentais na gestao de empresas. 

Ementa:

Objetivos Específicos:

Proporcionar ao aluno os fundamentos, os metodos e as tecnicas de analise presentes na producao do conhecimento
cientifico.
Compreender as diversas fases de elaboracao e desenvolvimento de pesquisas e trabalhos academicos.
Elaborar e desenvolver pesquisas e trabalhos cientificos obedecendo as orientacoes e normas vigentes nas Instituicoes de
Ensino e Pesquisa no Brasil e na Associacao Brasileira de Normas Tecnicas. 

Conteúdo Programático:
1. Introdução à Teoria Geral da Administração;
2. Abordagem Clássica da Administração
3. Administração Científica;
4. Abordagem Humanística da Administração;
5. Abordagem Neoclássica da Administração;
6. Abordagem Estruturalista e Comportamental;
7. Abordagem Sistêmica e Contigencial;
8. Novas Abordagens da Administração.

Esta disciplina tem o objetivo de proporcionar ao aluno, conhecimentos sobre as teorias e metodologias da Teoria Geral da
Administração de tal forma, que estes elementos o capacite a ter uma visão contextualizada do universo administrativo, e o
condicione a realizar uma análise conceitual dos ambientes de atuação profissional atuais, pretéritos e futuros. Também, os
conteúdos da presente disciplina serão desenvolvidos por meio de estratégias didático-pedagógicas diferenciadas. As
aulas apresentarão questões teóricas aliadas a situações práticas, de modo a ilustrar os conceitos e proporcionar uma
base concreta para os assuntos tratados. Por último, as particularidades relativas ao(s) trabalho(s) serão repassadas a
turma posteriormente, devendo o(s) mesmo(s) ser(em) elaborado(s) dentro das premissas informadas. Quando não houver
especificidade quanto a elaboração do(s) trabalho(s), o(s) mesmo(s) deverá(ao) ser elaborado(s) dentro das normas
técnicas vigentes na UFES.

Metodologia:

Critérios / Processo de avaliação da Aprendizagem :
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ROBBINS, Stephen P.; MOREIRA, Cid Knipel. Administracao: mudancas e perspectivas. Sao Paulo: Saraiva,
2000.ANDRADE, R. O. B. de; AMBONI, N. Teoria geral da administracao: das origens as perspectivas contemporaneas.
Sao Paulo: Makron Books, 2007.
 KWASNICKA, E. L. Teoria geral da administracao: uma sintese. 3. ed. Sao Paulo: Atlas, 2003.
 TURBAN, Efraim; MCLEAN, Ephraim R.; WETHERBE, James C. Tecnologia da informacao para gestao: transformando
os negocios na economia digital. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2004.
 DAVIS, Mark M.; AQUILANO, Nicholas J.; CHASE, Richard B. Fundamentos da administracao da producao. 3. ed.
Porto Alegre: Bookman, 2001.
 MARTINELLI, Dante Pinheiro; VENTURA, Carla Aparecida Arena; MACHADO NETO, Alfredo Jose. (Org.). Visao
sistemica e administracao: conceitos, metodologias e aplicacoes. Sao Paulo: Saraiva, 2006. 

A Média Parcial (MP) será obtida conforme a equação: MP = (Resumo + Seminários + Exercícios + Presença e
Participação + Avaliação Final)/3. Onde: Seminário (Apresentação individual com consulta a texto base disponibilizado, a
ser realizada em data informada pelo professor); Resumo (Avaliação escrita individual com consulta a texto base
disponibilizado, a ser entregue em mesma data da apresentação do Seminário); Exercícios de fixação do conteúdo
(Avaliações escritas individuais ou não, com ou sem consulta, a ser realizada em data informada pelo professor); e
Avaliação Final (Avaliação escrita individual, a ser realizada em data informadas pelo professor). Também, as regras
relativas à elaboração e formato de entrega dos itens acima descritos serão disponibilizadas pelo professor. No caso dos
alunos que obtiverem média parcial (MP) igual ou superior a 7,0 (sete) pontos e com frequência regimental mínima (75%)
serão aprovados. Caso o aluno tenha frequência adequada, &#8805; 75%, porém, com média parcial inferior a 7,0 (sete)
pontos, o mesmo deverá fazer uma prova final (PF) que englobará todo o conteúdo visto no semestre. A média final (MF)
será então igual à MF = (MP + PF)/2. Se MF &#8805; 5 o aluno será aprovado. Por último, alunos com frequência menor
que a mínima permitida estarão automaticamente reprovados por falta; (2) Fica vedado o uso de quaisquer equipamentos
tecnológicos, tais como telemóveis, equipamentos, programas ou aplicações informáticas nas aulas ou em outras
atividades, a não ser quando o uso de tais equipamentos seja autorizado formalmente pelo professor; (3) Os alunos ficam
ainda obrigados a não captar "sons ou imagens" de atividades letivas sem autorização formal prévia do professor; (4) Os
artigos, resumos e relatórios técnicos ou estudos de casos produzidos na disciplina, a critério do professor poderão ser
submetidos posteriormente a periódicos, congressos, etc., conjuntamente com os demais autores.
Bibliografia básica:

ARAUJO, L. C. G. de.; GARCIA, A. A. Teoria geral da administracao. 1. ed. Sao Paulo: Atlas, 2010.
CHIAVENATO, I. Introducao a teoria geral da administracao. 7. ed., Rio de Janeiro: Elsevier: Campus, 2004.
MAXIMIANO, A. C. A. Fundamentos de administracao. Sao Paulo: Atlas, 2004. 

Bibliografia complementar:

Cronograma:

Observação:

Aula Data Descrição ObservaçõesExercícios

01 01/08/2018 ETAPA 1. PARTE TEÓRICA
 Introdução à Teoria Geral da
Administração;
Abordagens Administrativas.

02 01/08/2018 ETAPA 2. PARTE PRATICA
Vendo TGA na prática
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