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Informações Constantes da Ficha Modelo 1 (Resolução 30/90 – CEPE – Parte fixa) 

Disciplina: Fundamentos de Gestão Código: GP103 

Natureza: Obrigatória   (X) Semestral   () Anual Obs.       

Módulo: I Período letivo (recomendado) 1º Período 

Pré-requisito: Não      Co-requisito: Não       Modalidade: Ensino Remoto Emergencial 

(Res. 65/2020 – CEPE) 

Carga horária total:  

60 horas  

Carga horária semanal: 4h Tipo: Padrão 

 

EMENTA (Unidade Didática) 

 

• Administração pública e de empresas: aspectos históricos e conceituais. 

• O administrador, sua formação e suas funções nas organizações. 

• As transformações na produção capitalista e nos processos de gestão do trabalho: a categoria 

trabalho e sua historicidade; o paradigma taylorista-fordista e respectivas formas de gestão do 

trabalho; o paradigma toyotista e os novos processos de gestão e organização do trabalho. 

• Trajetórias históricas e abordagens do pensamento da administração: teorias clássicas da 

administração; teorias humanísticas da administração; teorias modernas da administração; 

abordagens contemporâneas de administração. 

 

Informações Constantes da Ficha Modelo 2 (Resolução 30/90 – CEPE) 

 

Objetivo Geral 

 

 Reconhecer os fundamentos e trajetórias do pensamento administrativo e suas 

relações com a gestão de organizações públicas. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Situar historicamente a gestão das organizações, seus fundamentos e suas 

perspectivas. 

 Compreender a realidade econômica e social para a reflexão crítica sobre o 

contexto de atuação do gestor público. 

 Reconhecer os elementos constitutivos do processo de gestão, particularmente 

em organizações públicas. 

 

PROGRAMA  

 

1. Introdução à Teoria Geral da Administração 

a. Conceito de organização, administração e administração pública. 

b. Principais competências e habilidades requeridas do administrador. 

c. As operações do gestor: planejar, organizar, dirigir/liderar e controlar. 

 



d. As funções de gestão: marketing, gestão de pessoas, produção, finanças e 

outras. 

e. As funções de gestão nas organizações públicas. 

 

2. Trajetórias históricas e abordagens do pensamento da Administração 

a. O trabalho no capitalismo: principais categorias; o desenvolvimento do 

trabalho assalariado; cooperação, manufatura e grande indústria. 

b. O paradigma taylorista-fordista: a revolução técnico-científica; 

administração científica; fordismo; as formas de gestão associadas ao 

taylorismo-fordismo. 

c. O paradigma toyotista: mudanças contemporâneas na organização do 

trabalho; a reestruturação produtiva no Brasil; os novos processos de gestão 

relacionados ao toyotismo. 

d. Aspectos gerais das abordagens da administração geral e suas teorias: 

abordagem clássica, abordagem das relações humanas, teoria da burocracia, 

abordagem sistêmica das organizações, abordagem contingencial da 

administração, teorias contemporâneas e precursores da Teoria Geral da 

Administração no Brasil. 

 

Período de oferta e distribuição da carga horária 

 

A disciplina terá início em 03 de novembro de 2020 e será encerrada em 23 de março de 

2021, para até 45 alunos. A disciplina será realizada integralmente de modo assíncrono. 

O exame final, caso necessário, será realizado no dia 23 de março de 2021. 

 

Sistema de Comunicação 

 

Será utilizada a sala da disciplina no ambiente virtual de aprendizagem da UFPR 

Virtual, disponível em <https://ufprvirtual.ufpr.br/>. Neste ambiente serão 

disponibilizados textos, vídeoaulas, áudios ou outros materiais da disciplina, bem como 

serão postadas as atividades desenvolvidas pelos estudantes.  

 

A comunicação com os alunos será feita por meio dos recursos de feedback disponíveis 

no ambiente virtual de aprendizagem. A preferência será sempre pela utilização dos 

recursos do Moodle, mas se necessário pode ser utilizado e-mail, telefone, whatsapp ou 

outro meio de comunicação.  

 

A disciplina contará com um Guia Didático, Roteiros Semanais de Orientação sobre as 

atividades a serem desenvolvidas, fórum de notícias e fórum para tirar dúvidas. 

 

Caso necessário, poderão ser agendados encontros virtuais para o esclarecimento de 

dúvidas. Nesse caso, será utilizada a Plataforma Teams da Microsoft Office. 

 

Procedimentos didáticos 

 

Serão desenvolvidas aulas expositivas de maneira assíncrona, gravadas e 

disponibilizadas no ambiente da disciplina na UFPR Virtual. Os conceitos serão 

sistematizados pela professora a partir da bibliografia obrigatória, complementada pelas 

demais referências.  

 

https://ufprvirtual.ufpr.br/


Serão propostos exercícios, estudos dirigidos e fóruns de discussão. Recomenda-se a 

leitura dos textos básicos indicados, preferencialmente antes de assistir às vídeoaulas.  

 

O esclarecimento de dúvidas será por meio de um fórum permanente no ambiente 

virtual de aprendizagem e demais ferramentas de comunicação descritas na seção 

anterior.  

 

Frequência 

 

O registro da frequência será determinado pela entrega das atividades remotas, pela 

conferência dos relatórios de acesso dos alunos aos conteúdos disponibilizados 

(disponíveis para a docente no ambiente virtual de aprendizagem) e demais ferramentas 

de feedback disponíveis.  

 

As atividades de avaliação previstas na seção seguinte corresponderão à frequência em 

28 horas/aulas. O restante da carga horária será mensurado mediante a entrega de 

atividades de acompanhamento relacionadas aos demais conteúdos da disciplina. Todas 

as atividades serão corrigidas e apenas as primeiras serão pontuadas.  

     

Além disso, para um melhor acompanhamento e desenvolvimento do processo de 

ensino-aprendizagem, serão indicados prazos para a realização de cada atividade e será 

acompanhado o seu cumprimento. Entregas em atraso poderão ser admitidas desde que 

justificadas.  

 

Avaliação 

      

A avaliação será permanente em relação ao trabalho docente e discente, possibilitando o 

redimensionamento deste plano, se necessário.  

 

Nesse sentido, a avaliação compreende três aspectos indissociáveis: a autoavaliação do 

professor, a autoavaliação do aluno e a avaliação da aprendizagem pelo professor.  

 

A autoavaliação do professor compreenderá a análise da adequação do processo de 

ensino à aprendizagem esperada dos alunos. 

 

A autoavaliação do estudante será estimulada por meio do sistema de avaliação da 

aprendizagem por rubrica, em que se evidencia ex-ante os critérios de avaliação das 

tarefas e a pontuação atribuída para os mesmos de acordo com o grau de adequação ao 

solicitado. 

 

A aprendizagem será avaliada: 

 

a) por meio do acompanhamento das atividades realizadas pelos estudantes e 

das dúvidas apresentadas, mesmo que sem atribuição de nota; 

 

b) pelo desenvolvimento de um portfólio composto por uma síntese dos 

aspectos essenciais de cada abordagem elencada abaixo e uma análise das 

suas relações com a atuação do gestor público. Esta última parte deverá ser 

compartilhada em fórum de discussão e cada estudante deverá comentar a 

resposta de pelo menos dois colegas. O portfólio deverá ser entregue por 



etapas semanais, conforme o seguinte roteiro, conteúdos, pontuação e 

frequência: 

 

Conteúdo  Data de entrega Peso Frequência 

Abordagem clássica 19/01/21 15 4h 

Abordagem das relações humanas 26/01/21 15 4h 

Teoria da burocracia 02/02/21 15 4h 

Abordagem sistêmica das organizações 09/02/21 15 4h 

Abordagem contingencial da administração 23/02/21 15 4h 

Teorias contemporâneas 02/03/21 15 4h 

Precursores da Teoria Geral da 

Administração no Brasil 

09/03/21 10 4h 

 

Em caso de atraso na entrega das tarefas acima estabelecidas, se seguirá a política de 

descontos por entrega em “período de atraso”, conforme tabela abaixo: 

 

Valor máximo da atividade Período de atraso 

95 pontos Até quatro dias de atraso 

90 pontos De cinco a oito dias de atraso 

85 pontos Mais de oito dias de atraso 

 

O prazo máximo para a entrega de atividades em atraso será dia 16 de março de 2021. 

 

O exame final, se necessário, será realizado no dia 23 de março de 2021. 
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CRONOGRAMA 

 

Semana Data Conteúdo 

1 

 

 

03/11/20 - Organização. 

- Administração. 

- Administração Pública e Gestão Pública. 

2 10/11/20 - Competências e habilidades requeridas do administrador; 

https://www.youtube.com/watch?v=HAPilyrEzC4


- As operações do gestor: planejar, organizar, dirigir/liderar e 

controlar. 

- As funções de gestão: marketing, gestão de pessoas, produção, 

finanças e outras. 

- As funções de gestão nas organizações públicas. 

3 17/11/20 - Principais categorias sobre o trabalho no capitalismo: trabalho, 

força de trabalho e divisão do trabalho. 

4 24/11/20 - Taylorismo. 

5 01/12/20 - Fordismo. 

6 08/12/20 - Toyotismo. 

7 15/12/20 - Abordagem clássica. 

8 19/01/21 - Abordagem das relações humanas. 

9 26/01/21 - Teoria da burocracia. 

10 02/02/21 - Abordagem sistêmica das organizações. 

11 09/02/21 - Abordagem contingencial da administração. 

12 23/02/21 - Teorias contemporâneas: teorias ambientais e aprendizagem 

organizacional. 

13 02/03/21 - Precursores da Teoria Geral da Administração no Brasil. 

14 09/03/21 - A cultura organizacional. 

- O poder nas organizações. 

15 16/03/21 - Tendências nos estudos organizacionais. 

16 23/03/21 - Exame Final 
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