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Evolução das teorias da administração. Mudanças recentes nos processos gerenciais;
novos modelos de gestão das organizações; desafios contemporâneos para o
administrador; novos mercados de trabalho no campo da gestão. Efeitos dos processos de
globalização e internacionalização na forma de gestão das organizações contemporâneas
OBJETIVOS
•

Apresentar uma visão contemporânea da administração abordando temas
importantes e atuais das organizações, que não são contemplados nos conteúdos
programáticos das disciplinas em função da dinâmica do contexto no qual estão
inseridas as organizações.

•

Apresentar as transformações no mundo da gestão e os desafios e habilidades que
vão sendo requeridas com estas transformações.

•

Recuperar de modo sistemático a evolução das teorias da administração e seus
efeitos na gestão contemporânea.
PERFIL DO EGRESSO

O curso de Administração da FAT objetiva a formação de um profissional generalistahumanista capaz de empreender transformações com competência técnico-científica, com
espírito crítico, lógico e analítico; com atitudes e habilidades centradas em aspectos como:
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flexibilidade; capacidade de trabalhar em equipe, norteado pelo princípio da alteridade;
responsabilidade ética; visão sistêmica e multidisciplinar; adaptabilidade; capacidade
analítica para implementar ações inovadoras e criativas.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I
Evolução histórica dos modelos de administração: de Taylor aos nossos dias- o que
mudou?
Modelos contemporâneos de gestão das organizações: vantagens, desvantagens e
evolução
Evolução do controle das organizações: da teoria da agência ao complaince
Governança corporativa e Governança corporativa pública
A gestão contemporânea na administração pública: mudanças, tendências e desafios
Novas
O efeito e os desafios da diversidade na gestão das organizações: gênero, raça,
deficiência, e suas consequências na dinâmica e nos resultados organizacionais
UNIDADE II
Novas relações entre a gestão privada e o setor público
Globalização e internacionalização: importando e exportando modelos de gestão, seus
benefícios, e desafios – o que muda no papel do administrador
Habilidades contemporâneas da gestão das organizações
Seminários Tendências da administração

METODOLOGIA
Exposições dialogadas em sala de aula seguida de debates.
Estudos de caso e discussão das temáticas do conteúdo
AVALIAÇÃO
As avaliações do discente matriculado na disciplina Tópicos Especiais e Contemporâneos
em Administração obedecerão aos seguintes critérios, por unidade:
a) Até 8 pontos correspondentes ao desempenho individual do discente nas provas
escritas
b) Até 2 pontos correspondentes aos testes e avaliações intermediárias de cada unidade.
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