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Objetivo
Esta disciplina visa dotar os alunos com conhecimentos de natureza técnico-instrumental relativos à
problemática do funcionamento organizacional, com particular destaque para os elementos de natureza
comportamental no contexto do desenvolvimento de uma governança auto-sustentável face à valorização
dos ambientes externos das organizações.

Ementa
A visão sistêmica das organizações gerou uma abordagem mais integrada das organizações,
internamente e com o meio-ambiente. Assim, o comportamento organizacional teve de evoluir do
que foi denominado micro, com ênfase nas estruturas e processos entre e dentro de indivíduos,
pequenos grupos e seus líderes, para incluir também uma perspectiva mais macro, com ênfase nas
estruturas e processos, entre e dentro dos grandes subsistemas, organizações e seus ambientes.
Para o serviço público, poder e cultura são tratados de forma a implementar culturas de “processo”,
capazes de sustentar o desenvolvimento de redes federativas, dentre outras, por meio de processos
de institucionalização cada vez mais complexos. Para enfrentar esse desafio novos modelos de
gestão devem ser discutidos, novos desenhos organizacionais devem ser experimentados em um
contexto formalizado de estruturas organizacionais sedimentadas em uma lógica hierárquica
vertical limitada à construção da ordem interna. Os conflitos que se instalam do embate
permanente/situacional nessas reestruturações passaram a exigir negociações e tomadas de
decisões participativas, de forma constante, em vários níveis de atuação. Finalmente, questões de
poder, autoridade e liderança exigem tratamento técnico de forma aprofundada em cada uma das
características do líder: traço pessoal, orientação de comportamento ou estilo de gestão.



Abrangência do CO, micro, meso e macrocomportamento organizacional, no fortalecimento
da governança das organizações.







Poder e Cultura na institucionalização das redes organizacionais federativas.



Modelos de Gestão e os desenhos organizacionais nas organizações públicas.



Conflito e negociação no desenvolvimento da governança.



Poder, autoridade e teorias abrangentes de liderança.
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