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CURSO: BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  

Turno: EaD – EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

 

INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Currículo 

2010 

Unidade Curricular 

TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃOI 

Professor: Fernando Pacheco Cortez 
Departamento 

DECAC 

Período 

01 

Carga Horária Código 
CONTAC 

 
Teórica 

 

Prática 

 

Total 

60h 

Tipo 

 

Habilitação / Modalidade 

EAD 

Pré-requisito 

 

Co-requisito 

-- 

 

EMENTA 

Introdução à Administração: mercado de trabalho; conceito de administração; o 
Administrador e seu papel na sociedade atual; formação e legislação profissional. As 
organizações: conceitos e ambientes competitivos globalizados. Funções 
administrativas e organizacionais. Composição Organizacional e Processo 
Administrativo. Novas tendências. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE APRENDIZAGEM 

 Conceituar Organização e Administração; 
 Contextualizar e relacionar esses conceitos; 
 Explicar o processo de formação legal e pedagógica do Curso deAdministração; 
 Identificar os princípios fundamentais da Administração, como a eficiência e 
eficácia;  
 Fazer uma síntese da construção do conhecimento da Administração e suas 
teorias. 
 Definir as funções da Administração: planejamento, organização, direção e 
controle; 
 Delimitar os níveis da Administração, bem como as atividades e número de 
funcionários em cada nível; 
 Descrever as principais funções organizacionais: marketing, operação, finanças e 
recursos humanos;  
 Elencar e compreender as habilidades dos Administradores. 
 Relacionar a interdependência das forças micro e macro nas organizações 
modernas; 
 Identificar e exemplificar de que maneira o macro ambiente interfere na 
administração das organizações;  
 Analisar o ambiente de tarefa e suas interfaces com o ambiente interno das 
organizações. 
 Descrever o processo de planejamento, com a definição de objetivos e 
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estratégias; 
 Identificar como devem ser organizados os departamentos e alocados os recursos 
nas empresas; 
 Definir o papel da liderança na execução e integração dos processos 
administrativos;  
 Elencar os mecanismos de controle dos planos de ação. 
 Definir a estrutura formal de organizações, como a hierarquia e linhas de 
comando; 
 Descrever os tipos de organização e departamentalização; 
 Analisar os princípios fundamentais relacionados à delegação, poder e 
responsabilidade;  
 Conceituar downsizing e sua importância nas organizações atuais. 
 Analisar a Administração nos novos tempos marcados pela alta concorrência e 
tecnologia avançada; 
 Contextualizar os paradigmas tradicionais e os novos paradigmasda 
Administração, como o foco no cliente e no meio ambiente; 
 Avaliar o papel dos Administradores a partir de vários estudiosos como Herbert 
Simon e Cherter Barnard. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade 1 – Introdução à Administração 
As organizações e a administração: conceitos e fundamentos 
A formação profissional no campo da Administração 
Teorias da Administração e das Organizações 
Unidade 2 – As funções administrativas e organizacionais 
Funções desempenhadas pelos administradores 
Níveis de administração 
Número de empregados e atividades nos níveis 
Funções organizacionais 
Habilidades dos administradores 
Unidade 3 – Ambientes organizacionais e da administração 
Ambientes organizacionais 
Macroambiente 
Ambiente de tarefa 
Microambiente 
Unidade 4 – Processo administrativo integrado 
Planejamento 
Organização 
Liderança 
Execução e controle 
Unidade 5 – Composição organizacional e estrutural 
Estrutura formal da organização 
Tipos de organização 
Departamentalização 
Delegação e poder 
Responsabilidade e prestação de contas 
Centralização e descentralização 
Unidade 6 – O papel do administrador frente às mudanças na sociedade 
Administração nos novos tempos 
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Paradigma da administração 
Papel dos administradores 
 

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 

MAXIMIANO, Antônio Cesar A. Teoria geral da administração: da revolução urbana 
à revolução digital. 4. ed., São Paulo: Atlas, 2006. 

SILVA, Reinaldo O. da. Teorias da administração. São Paulo: Pioneira Thompson 
Learning, 2005. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BATEMAN, Thomas S; SNELL, Scott A. Administração: liderança e colaboração no 
mundo competitivo. São Paulo: McGraw-Hill, 2007. 

CARAVANTES, Geraldo R. et al. Administração: teorias e processos. São Paulo: 
Pearson Prentice Hall, 2005. 

CHIAVENATO, Idalberto. Princípios da administração: o essencial em teoria geral da 
administração. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006. 

______. Introdução à Teoria geral da administração: uma visão abrangente da 
moderna administração das organizações. 7. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003. 

FARIA, José C. Administração: introdução ao estudo. 5. ed. São Paulo: Pioneira, 
2000. 

STONER, James Arthur. F.; FREEMAN, R. Edward. Administração. 5. ed. Rio de 
Janeiro: Prentice Hall do Brasil, 1999. 
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