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Objetivo
A finalidade desta disciplina é dotar os alunos, do Curso de Especialização em Gestão Pública, com
conhecimentos de natureza técnico instrumental, no âmbito da problemática do funcionamento
organizacional, com particular destaque para os elementos da cultura e mudança organizacional, no
contexto da implementação de uma governança que seja efetiva face à alternância dos projetos políticos
de governos.

Ementa
A ideia de que a organização é em si mesma um fenômeno cultural, que varia de acordo com o estágio
desenvolvimento do ambiente em que se insere, gerou a necessidade de considerar a cultura na
implementação das mudanças organizacionais. Tais mudanças, originárias de fatores diversos e
configurando-se em tipologias que variam em função das perspectivas de análise que são adotadas,
exigem modelos de gestão centrados no entendimento de que as organizações criam suas realidades
sociais. Nas organizações que constituem o aparelho do Estado, aspectos estratégicos da cultura
brasileira e a dinâmica de mudanças, vivenciada no mundo contemporâneo, implicam desafios de
administrar com efetividade o binômio: descontinuidades administrativas e os processos de
institucionalização, vistas como sinalização do desenvolvimento cultural. A cada governo, projetos
políticos, construção de governança, com respectivos projetos de mudanças, devem ser implementados
considerando como críticas as resistências culturais das estruturas instaladas nos diversos órgãos que
compõem a estrutura organizacional. Duas estratégias de mudanças têm sido definidas e experimentadas
de forma mais intensa na administração pública, quais sejam o Desenvolvimento Organizacional – DO,
continuamente reprojetado e a Aprendizagem Organizacional – AO, como iniciativa mais recente. Para
qualquer uma das estratégias, no entanto, configura-se como fundamental a comunicação interna e
externa, na busca de alinhamento das mudanças e comprometimento dos atores participantes. Mudanças

Organizacionais: fatos geradores, tipologias e modelos básicos de gestão de mudanças. Os processos de
institucionalização em órgãos públicos: a cultura brasileira, e a descontinuidade administrativa.
Governabilidade, Projetos de Mudanças e resistências culturais das estruturas existentes. Mudanças,
desenvolvimento organizacional e aprendizagem nas organizações públicas. Comunicação – fator
estratégico na implementação de mudanças.
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