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CURSO: BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  

Turno: EaD – EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

 

INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Currículo 

2011 

Unidade Curricular 

SOCIOLOGIA ORGANIZACIONAL 

Professora: CRISTIANO LIMA DA SILVA 
Departamento 

DECAC 

Período 

03 

Carga Horária 
Código CONTAC 

 
Teórica 

 

Prática 

 

Total 

60h 

Tipo 

 

Habilitação / Modalidade 

EAD 

Pré-requisito 

 

Co-requisito 

-- 

 

EMENTA 
 
A Sociologia e seu objeto de estudos. Conceitos básicos: relação social, estrutura e paradigmas de 
relacionamento, socialização e formação da cultura. Interação social: o indivíduo e a sociedade. 
Papel social, grupos e organização social. Organização formal e organização informal. Atitudes, 
valores e comportamento nas organizações. Cultura organizacional: tipologia, características e 
planejamento de mudanças. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE APRENDIZAGEM 

 

 Identificar o objeto de estudo da Sociologia; 

 Verificar a relação entre os conceitos de paradigma e de novas tecnologias; e 

 Descrever o conceito de instituição. 

 Demonstrar como a sociedade pode padronizar formas e conteúdos de respostas às 
necessidades comuns; 

 Identificar o que é e como ocorre um processo de socialização; e 

 Demonstrar como ocorre a formação da cultura. 

 Definir organização, seus elementos constitutivos, suas características e sua importância na 
sociedade; 

 Compreender que a organização, em seus constitutivos e na sua forma de ser, influencia 
grandemente o comportamento das pessoas que nela trabalham; e 

 Entender que as pessoas, ainda que influenciadas em seu comportamento pela 
organização, também podem, por sua capacidade de ação, modificar a própria organização. 

 Descrever o contexto no qual a organização está inserida movimenta-se e desenvolve suas 
atividades; 

 Listar os componentes imateriais que envolvem a própria organização; e 

 Indicar procedimentos que permitam alterar para melhor o desempenho da organização e de 
seus membros. 

 Identificar o que é propriamente uma cultura de organização; 

 Listar as características e variáveis inerentes à cultura da organização e como estas estão 
intimamente ligadas ao contexto social; e 

 Realizar o exame e a análise para implantação de mudanças. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
Unidade 1 – Sociologia, relações sociais e convivência humana 
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 A Sociologia e seu objeto de estudo  

 Relações Sociais 

 Tecnologia e relação social  

 A convivência humana 
 
Unidade 2 – Socialização e formação da cultura 

 Processo de socialização e formação da cutura 

 Personalidade, socialização e cultura 

 Elementos da cultura 
 
Unidade 3 – As organizações 

 Conhecendo uma organização 

 Conceitos de organização 

 Formalidade e informalidade 

 Tipos de organizações 

 Comportamento social e comportamento organizacional  

 Posição social e status 

 Sociologia Organizacional 
 
Unidade 4 – Contexto social, administração e cultura de organização 

 Cultura e organização 

 Contexto social 

 Objetivo 

 Valores  

 Tecnologia  

 Estrutura de relacionamento 
 
Unidade 5 – Cultura das organizações: características, classificação e intervenção 

 Cultura das organizações: um pouco da história  

 As variáveis culturais e a Análise Transacional 

 Outras variáveis culturais 

 Buscando conhecer a cultura de uma organização 

 Intervenção na organização 

 Como a Análise Transacional interpreta estados do EU 
 

METODOLOGIA E RECURSOS COMPLEMENTARES 

 

Interação via Plataforma Moodle. 

. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

40% da nota atribuída aos trabalhos feitos pela Plataforma Moodle e 60% pela avaliação presencial 

aplicada nos polos. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

BERNARDES, Cyro; MARCONDES, Reinaldo C. Sociologia aplicada à administração. São Paulo: 
Saraiva, 2001. 

DIAS, Reinaldo. Sociologia das organizações. São Paulo: Atlas, 2008. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 
CHANLAT, Jean-François. O indivíduo na organização. São Paulo: Atlas, 1992. 

HERSEY, Paul P.; BLANCHARD, Kenneth H. Psicologia para administradores: a teoria e as técnicas 
da liderança situacional. São Paulo: Editora Pegagógica Universitária, 1986. 

LAKATOS, Eva M.; MARCONI, Marina de Andrade. Sociologia geral. 7. ed. São Paulo: Atlas, 1999. 

LANER, Aline; CRUZ JUNIOR João Benajamim. Repensando as organizações. Florianópolis: 
Fundação José Boiteux, 2004. 

STONER, James A. F. Administração. 2. ed. Rio de Janeiro: McGraow-Hill do Brasil, 1982. 

 

Coordenador 

  

 

 
 


