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Objetivo da Disciplina

Apresentar a evolução histórica do pensamento administrativo contemporâneo a partir dos

principais conceitos das Escolas de Administração.

Bibliografia Obrigatória1

CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à Teoria Geral da Administração. 4ª ed. São Paulo:
Manole, 2014.

MOTTA, Fernando C.P; VASCONCELOS, Isabella F.G. Teoria Geral da Administração. 3ª ed.Rev.
São Paulo: Cengage Learning, 2010.

Método

A condução da disciplina será através de aulas expositivas. Os alunos deverão realizar a leitura

prévia dos textos propostos para cada sessão. A leitura da bibliografia recomendada é

imprescindível para o acompanhamento do conteúdo transmitido a cada encontro, assim como

a participação discente durante as aulas é primordial para o bom andamento das atividades.

As aulas expositivas acontecerão presencialmente e durante o horário previsto na grade do

curso.

A comunicação com os alunos será realizada através do Google Classroom e, eventualmente,

do SIGA. Os materiais expositivos também estarão disponíveis na plataforma.

Acesso ao Classroom: https://classroom.google.com/c/NTM3Njc5OTU2Mzky?cjc=khyteam

1 Sujeita a alterações. Qualquer mudança será comunicada com antecedência.

mailto:carolinnearruda@ippur.ufrj.br
https://classroom.google.com/c/NTM3Njc5OTU2Mzky?cjc=khyteam


UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL
PROGRAMA DE GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA PARA O DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E SOCIAL

Avaliação

A avaliação da disciplina será composta por três atividades obrigatórias distintas. A primeira e

segunda avaliações parciais (P1 e P2) representam 60% da nota. A segunda avaliação consistirá

na apresentação de seminários (atividade em grupo) que representam 40% da nota. Todas as

atividades serão presenciais.

De acordo com as normas aprovadas pelo Instituto, os alunos que obtiverem média igual ou

superior a 5,0 estarão automaticamente APROVADOS.

Os alunos que obtiverem média inferior a 3,0 estarão automaticamente REPROVADOS.

Previsão do Cronograma das Avaliações

Avaliação Data

Prova 01 30/09/22

Prova 02 18/11/22

Seminário 02/12/22 até 14/12/22

Observações Finais

A condução da disciplina seguirá as recomendações previstas nas Resoluções do CEG para o

período letivo e nas orientações indicadas pelo Colegiado do Instituto.

Esclarecimentos sobre aspectos da disciplina (avaliações, bibliografia, notas etc.) deverão ser

feitos, exclusivamente, através do e-mail disponibilizado no programa da disciplina e/ou com a

pessoa responsável pela monitoria durante o presente período.


