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1. BASES TECNOLÓGICAS (EMENTA): 
1) Mudanças Organizacionais: fatos geradores, tipologias e modelos básicos de gestão de mudanças. 2)Os 
processos de institucionalização em órgãos públicos: a cultura brasileira, e a descontinuidade administrativa. 
3)Governabilidade, Projetos de Mudanças e resistências culturais das estruturas existentes. 4)Mudanças, 
desenvolvimento organizacional e aprendizagem nas organizações públicas. 5)Comunicação – fator estratégico na 
implementação de mudanças. 

 
2. OBJETIVOS: 
x Conhecer e compreender os principais elementos da cultura brasileira que se projetam nas organizações 

públicas identificando os processos de transformação decorrentes da  emergência de valores gerenciais na 
Administração Pública; 

x  Compreender as estratégias de interpretação da mudança: o formalismo e o jeito e o processo de resistência à 
mudança em seus pressupostos e aspectos positivos; 

x Conhecer os fundamentos dos processos de mudanças organizacionais no contexto do pensamento sistêmico e 
reconhecer a mudança organizacional como um processo complexo, dinâmico e multidimensional enfatizando 
sua dimensão subjetiva; 

x  Destacar a contribuição do conceito de redução sociológica para a compreensão dos processos de mudança 
mediante a introdução de conceitos e tecnologias de gestão nas organizações públicas;  

x Reconhecer o impacto da comunicação no processo de mudança organizacional 
 
 

3. COMPETÊNCIAS: 
x Compreender e analisar o complexo processo de mudança na Administração Pública brasileira; 
x Reconhecer os elementos da cultura brasileira presente nas organizações publicas e sua influencia no 

desempenho destas, sabendo atuar com as transformações ocorridas na gestão publica devido a inserção dos 
valores gerenciais nesta cultura. 

x  Interpretar quando ocorre o formalismo e o jeito na interpretação de um processo de mudança; 
x Analisar o processo de mudança organizacional publica compreendendo o impacto da comunicação nesse processo com 

uma visão sistêmica. 
 

 



 
4. HABILIDADES: 
x Desenvolver ações para analise do processo de mudança na gestão publica identificando os elementos da cultura brasileira 

que podem favorecer ou obstaculizar esse processo. 
x Agir em um processo de mudança organizacional com a visão sistêmica desse processo. 
x Analisar o processo de mudança organizacional publica compreendendo o impacto da comunicação nesse processo . 

 
5. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
UNIDADE ASSUNTO C.H 

I 

1.  Cultura brasileira e organizacional 
 
1.1.Elementos da cultura brasileira 

- Organização pública: definições e perspectivas de análise  
- Organização e Cultura 
- Cultura brasileira e Cultura da organização pública: um processo histórico  
- Patrimonialismo e burocracia na Administração Pública brasileira  
 
1.2.Mudança e resistência cultural na Administração Pública  
- A emergência de valores gerenciais na Administração Pública  
- A eficiência como valor gerencial na Administração Pública 
- Estratégias de interpretação da mudança: o formalismo e o jeitinho  
- A Resistência à Mudança: especificidades da organização pública. 

 
7h 

 
 
 
 
 
 

8h 
 
 
 

II 
 

2.  Mudança e complexidade organizacional 
 

2.1. Pensamento sistêmico e mudança organizacional 
- Dimensões da gestão: rotina e mudança organizacional 

            - Mudança e rotina na perspectiva dos ciclos de aprendizagem  
- Pensamento sistêmico em organizações públicas  

     
     2.2. Mudança organizacional como processo complexo e dinâmico  
 
          - Mudança como transposição de objetos culturais  
          - Antropofagia organizacional: a tradução e a adaptação criativa  
         - Redução sociológica no campo da gestão  
 

2.2. A Comunicação no processo de mudança . 
 
 

6 h 
 
 
 
 
 

7h 
 
 
 
 
 
 

2h 

 
 

6. MÉTODOS E TÉCNICAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM: 
-Estudos dirigidos do livro texto; Análises e discussões de vídeos relacionados as temáticas abordadas; Participações de 
discussões em grupos via chats e salas virtuais; Trabalhos práticos de contextualização e práticas em organizações publicas 
(Ambientes de trabalhos dos discentes); Pesquisas teóricas-práticas; Visitas técnicas(Quando possível); Produção de vídeos e 
blogs por alunos (Quando possível). 
- Concepção metodológica do curso: modalidade a distância com utilização do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVEA), 
Plataforma Moodle, para viabilizar o estreita interelação dos envolvidos – estudantes, professores pesquisadores, professores 
autores, professores formadores, tutores e orientadores. 



- Encontros presenciais com tutores nos polos e, em momentos específicos, com os outros pares com vista a viabilizar 
atividades (e/ou): de nivelamento, informativa, integradora, temática, complementar. 
 

 
7. RECURSOS DIDÁTICOS: 

- Materiais didáticos impressos (livros, artigos, etc); Vídeos; Computador; Internet; Modelos de exercícios; Fóruns; Chats; 
Blogs; Sites; Glossários; Tvs; entre outros.  

 
 
8. TÉCNICAS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: 

Os tutores e o professor formador estarão atentos para observar e fazer o registro dos seguintes aspectos:  

a) a produção escrita do estudante, seu método de estudo, sua participação nos Encontros Presenciais, nos fóruns e nos bate-
papos; 

b) se ele está acompanhando e compreendendo o conteúdo proposto em cada uma das disciplinas, se é capaz de 
posicionamentos crítico-reflexivos frente às abordagens trabalhadas e frente à sua prática profissional (dimensão cognitiva); e,  

c) na realização de estudos de caso e de pesquisa, a partir de proposições temáticas relacionadas ao seu campo de formação 
profissional, entre outros fatores. 

.As avaliações serão realizadas em três dimensões. 

Atividades colaborativas (AC): interação comunitária com os demais alunos, professor e tutores nos fóruns e outros 
instrumentos pertinentes, com ou sem agendamento de prazos. Esta atividade valerá até 100 pontos. 

Atividades individuais (AI): remessa de tarefas e respostas atividades online,  com prazos estabelecidos. Esta atividade valerá 
até 100 pontos. 

Avaliação presencial no polo – Trabalho final da disciplina (AP). Data:. Esta atividade valerá até 100 pontos. 

Média final (MF)= [(AC+AI)+AP]/2 --> considera-se aprovado o(a) aluno(a) que obtiver nota igual ou superior a 70 
(setenta). 

O trabalho final da disciplina consiste de um Case de Mudança Organizacional em uma Instituição Publica elaborado pelos 
grupos de alunos  que se inicia na 5ª semana  e terminará na 7ª Semana, o qual deverá ser apresentado nessa ultima semana.O 
case inclui levantamento de dados, análise e diagnóstico da situação a luz da teoria usada na disciplina. 

O resultado deste trabalho será apresentado para uma banca no encerramento da disciplina. O grupo de trabalho entregará o 
trabalho escrito/digitado (padrão ABNT) e terá 20 minutos para apresentação. 
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