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PLANO DE ENSINO 

 
FACULDADE: Faculdade de Ciências Humanas e Exatas de Juiz de Fora 
CURSO: Administração Período: 2º 
DISCIPLINA: Evolução do Pensamento Administrativo Data: 2016 
CARGA HORÁRIA: 40 h/a 

PRÉ-REQUISITO:  -  
SEMANAL: 2 aulas TOTAL: 40 horas 
 

EMENTA 
A evolução das teorias administrativas versus a evolução do ambiente e da tecnologia. Teoria Matemática da 
Administração. Teoria da Contingência. Os novos valores das organizações. 
 

OBJETIVOS 
a. Gerais 
� Proporcionar aos alunos uma visão global das empresas a partir do estudo de modelos de gestão 

fundamentais para a Gestão Empresarial. 
b. Específicos 
� Proporcionar uma visão abrangente dos processos organizacionais e de como os diversos processos 

afetam o resultado geral da organização. 
� Ajudar o aluno a pensar de maneira sistêmica bem como orientá-lo para uma visão voltada à solução de 

problemas. 
� Contribuir para a compreensão de que as organizações, enquanto sistemas dinâmicos, necessitam de 

modelos de gestão adequados para que sua sobrevivência seja garantida. 
� Contribuir para a compreensão de que o pensamento administrativo resulta de uma experiência histórica 

e que este pensamento encontra-se em permanente evolução de acordo com as mudanças que ocorrem no 
ambiente onde as organizações estão inseridas. 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade I – Teorias da Administração 
� Principais escolas de administração do século XX: os critérios de sucesso adotados por cada 

escola e as características do ambiente de cada época. 
� O modelo burocrático de organização. 
� O conceito estruturalista. 
� Abordagem comportamental da administração. 
� O enfoque sistêmico. 
� Abordagem Contingencial 
�  

 
Unidade II - A Evolução do Ambiente Organizacional 

� A revolução da informação: a evolução do trabalho físico para o trabalho criativo. 
 

Unidade III - A Evolução do Pensamento Administrativo 
� Teorias da administração: estágio atual e as perspectivas para o novo milênio. 
� Novas abordagens de gestão: o rompimento com os velhos modelos e a busca de novos 

paradigmas. 
 
 

METODOLOGIA DE ENSINO 
Aulas expositivas interativas; utilização de trabalhos dirigidos em sala de aula em grupo e individual, leitura 
e discussão de textos, resolução de exercícios, simulações, apresentação de trabalhos e seminários. 
 

RECURSOS DIDÁTICOS 
Livro Texto, quadro-negro, retroprojetor, projetor multimídia e vídeos. 
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ATIVIDADES DISCENTES  

Trabalhos em grupos e pesquisas. 
 

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 
a. INSTRUMENTO  

 
Provas/trabalhos/seminários/participação 

 
b. CRITÉRIO  

 
1ª Avaliação: 40 pontos; 
2ª Avaliação: 30 pontos; 
3ª Avaliação: 30 pontos. 
 
   c. DATAS 
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