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EMENTA
A natureza e desafios da Administração. A evolução histórica das teorias organizacionais. Papeis
gerenciais. O ambiente organizacional e sua influência na estratégia empresarial. Diretrizes
organizacionais. A cultura organizacional. Processo administrativo: fundamentos de planejamento,
organização, direção e controle na construção civil. A empresa da construção civil.

OBJETIVOS
Geral
●

Desenvolver as competências básicas para aplicar os conceitos fundamentais da
Administração na gestão de empresas da Construção Civil.

Específicos
● Perceber como as teorias predominantes nas diferentes eras administrativas eram aplicadas
na gestão das organizações;
● Compreender o ambiente das empresas, identificando suas principais características e
relações com a organização;
● Compreender a cultura organizacional como elemento fundamental na definição da forma, do
desenvolvimento e dos primeiros a tributos das organizações;
● Identificar os fundamentos do planejamento aplicados na administração de empresas;
● Analisar a estrutura básica e as características próprias de uma empresa de construção civil.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1) Conceitos básicos de administração e organizações; tipologias organizacionais; níveis
organizacionais e habilidades administrativas requeridas; objetivos organizacionais;
papéis
gerenciais.
2) Visão histórica da administração: era industrial clássica, era industrial neoclássica e era da
informação; desdobramentos teóricos e evolução da teoria administrativa.
3) O ambiente organizacional: conceitos de sistema e de ambiente; dinamismo do ambiente; relações
entre organização e seu ambiente.
4) A cultura organizacional: organizações formais e informais; desenvolvimento organizacional;
diversidade, ética e valores nas organizações.
5) Processo Administrativo. Fundamentos do planejamento: função, processo, benefícios e tipos;
planejamento estratégico, tático e operacional. Fundamentos da organização: estrutura
organizacional, hierarquia administrativa, amplitude administrativa, centralização/descentralização.
Fundamentos de Direção. Fundamentos de controle.
6) Estrutura básica e especificidades de uma empresa de construção civil.
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Para a oferta de disciplinas na modalidade à distância, integral ou parcial, desde que não ultrapasse 20% (vinte por cento) da carga
horária total do curso, observar o cumprimento da Portaria MEC nº 1.134, de 10 de outubro de 2016.

METODOLOGIA DE ENSINO
●
●
●
●
●
●

Aulas expositivas dialógicas, com suporte de recursos didáticos multimídia;
Seminários;
Simulações;
Estudos de caso;
Dinâmicas de grupo;
Debate e discussões.

RECURSOS DIDÁTICOS
[X] Quadro
[X] Projetor
[X] Vídeos/DVDs
[X] Periódicos/Livros/Revistas/Links
[X] Outros2: Debates e resolução de estudos de caso
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
- Avaliações individuais;
- Trabalhos práticos e/ou teóricos individuais ou em grupo;
- Provas escritas;
- Seminário.
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