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EMENTA
A função e a importância da Administração; Papéis e habilidades do Administrador. Bases
históricas. Abordagens clássicas, humanistas e organizacional. Novas configurações
organizacionais. Organização. Planejamento. Direção: comunicação, tomada de decisão,
poder e autoridade. Controle e coordenação. As funções administrativas frente às novas
tendências.

Sistemas

organizacionais.

Organização

de

aprendizagem.

Processos

organizacionais. Desempenho organizacional. Estratégias organizacionais. Relações
interorganizacionais e ambiente. Gestão organizacional frente aos novos paradigmas.
OBJETIVOS
Desenvolver uma visão geral das funções do sistema administrativo tendo em vista os
objetivos da organização.
Apresentar a perspectiva histórica e as inovações surgidas com o desenvolvimento de
novas práticas e instituições.
Analisar criticamente a evolução dos modelos da gestão. Compreender os papéis e
habilidades do Gestor e o perfil do executivo no contexto atual das organizações;
Familiarizar o estudante com as atividades funcionais e especialidades da administração;
Capacitar o graduando a compreender e analisar as variáveis técnicas e comportamentais
que afetam a administração, habilitando-o a atuar de forma eficiente e eficaz em funções
de gerenciamento num contexto de globalização e transformações sociais.
Capacitar o aluno para atuar no desenvolvimento da Organização e sua gestão, a partir de
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um conhecimento ampliado e sistêmico acerca dos aspectos chave que orbitam o mundo
da Administração.
PERFIL DO EGRESSO
O egresso do curso de Ciências Contábeis da FAT deve estar apto a compreender as
questões socioeconômicas nos diferentes modelos de organização e exercer o pleno
domínio das responsabilidades funcionais, envolvendo produção e utilização de relatórios
contábeis, auditorias, perícias, arbitragens, domínio atuarial e de quantificações de
informações financeiras, patrimoniais e governamentais. Espera-se que ele não apenas
esteja apto a contribuir para que as organizações alcancem maior grau de eficácia, sob o
ponto de vista econômico-financeiro, mas também possa tratar a Contabilidade como
instrumento de apoio à cidadania. O pressuposto fundamental é o de que, neste limiar de
século, as organizações devem ser exigidas a prestar contas mais amplas sobre os efeitos
sociais de suas atividades.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE 1- Escola Clássica
1. Introdução
1.1. Significados: conceitos, origens e consolidação da Administração e do
administrador.
1.2. Funções da administração.
1.3. Fatores de influência (eficiência, eficácia e efetividade).
2. Da Escolas Clássica à Produção Enxuta.
2.1. Taylor e a Teoria da Administração Científica
2.2. Fordismo
2.2. Fayol e a Teoria do Processo Administrativo
3. Da Burocracia à ISO 9000.
3.1. Teoria da burocracia
4. Da Escola Humanista (Relações Humanas) à Gestão do Conhecimento
4.1. Teoria das relações humanas
4.2. Teoria comportamental
4.2.1. Estilos de administração
4.2.2. Sistemas de administração
4.2.3. Processo de tomada de decisão
UNIDADE 2: Do pensamento neoclássico à administração por objetivos
5. Teoria neoclássica
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5.1. Decorrências da abordagem neoclássica
5.1.1. Tipos de organização
5.1.2. Departamentalização
6. Teoria Estruturalista
7. Teoria da administração por objetivos
8. Teoria de sistemas: relações com ambiente organizacional
9. Teoria contingencial
10. Desempenho e estratégia organizacionais
11. Aprendizagem organizacional
METODOLOGIA
Na condução do curso, serão utilizadas as seguintes estratégias de ensino-aprendizagem:
a) Aulas expositivas
b) Estudo de casos
c) Resenhas
d) filmes
AVALIAÇÃO
As

avaliações

do

discente

matriculado

na

disciplina

TEORIA

GERAL

DA

ADMINISTRAÇÃO obedecerão aos seguintes critérios, por unidade:
a) Até 5 pontos correspondentes ao desempenho do discente nas provas escritas
b) Até 5 pontos correspondentes aos testes e avaliações intermediárias de cada
unidade.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da administração. 8. ed. São Paulo:
Markon, 2011.
MAXIMINIANO, Antônio César Amaru.

Introdução à Administração. 8.ed.São Paulo:

Atlas,2011
MOTTA, Fernando C. P. Teoria Geral da Administração. Uma Introdução. 22 ed. São
Paulo: Pioneira, 2005.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
DRUCKER, Peter F . A profissão de administrador. São Paulo: pioneira, 2002.
FERREIRA, Ademir Antonio et. al. Gestão empresarial: de Taylor aos nossos dias:
evolução e tendências da moderna administração de empresas. São Paulo: Pioneira, 2002.
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KWASNICKA, Eunice Lacava. Introdução à administração. 6.ed.São Paulo: Atlas, 2004.
MAXIMIANO, Antônio César Amaru. Teoria Geral da administração. 7.ed.São Paulo:
Atlas, 2012.
MOTTA, Paulo Roberto. Gestão contemporânea: a ciência e a arte de ser dirigente. 11.
ed. Rio de Janeiro: Record
Periódicos científicos da área recomendados:
Revista de Administração Contemporânea (RAC). Site: www.anpad.org.br
Revista de Administração de Empresas (RAE). Site: www.rae.com.br
Revista de Administração e Contabilidade da FAT (REAC). Site: www.fat.edu.br
Revista de Administração Pública (RAP). Site: www.fgv.br
Revista Organizações & Sociedade. Site: www.revistaoes.ufba.br
Biblioteca eletrônica recomendada:
Site: www.scielo.br
Site: www.spell.org.br
Academic OneFile: acesso pelo site www.fat.edu.br
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