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PLANO DE ENSINO 
 

Programa de Pós-Graduação: Administração De Empresas 

Curso:  Mestrado Acadêmico  Mestrado Profissional  Doutorado  

Disciplina:  
Mudança Organizacional 

Código:  
 ENST10288 

Professor(es):  
Silvia Marcia Russi de Domenico 

DRT: 
111556-6 

Carga horária:48 Horas Créditos:4  Obrigatória 
X Optativa 

Ementa:  
Aspectos ontológicos e epistemológicos no estudo de mudança organizacional. Conteúdo, 
contexto, processo e consequências relativas à mudança organizacional. Principais abordagens 
teóricas. Mudança organizacional e discursividade. Sucesso e insucesso: a natureza paradoxal da 
mudança organizacional. Abordagens de pesquisa em mudança organizacional. 

Objetivos: 
Analisar e compreender processos de mudança (e de organização) nas organizações (formais) à 
luz das principais teorias, refletindo sobre questões ontológicas, epistemológicas, metodológicas 
e éticas. 

Conteúdo Programático: 

a) Organizações, Organização e Mudança: concepções ontológicas e epistemológicas 

b) Mudança Organizacional: abordagem evolucionária 

c) Mudança Organizacional: abordagem institucional 

d) Mudança nas Organizações: abordagens discursivas 

e) Mudança nas Organizações: consequências antecipadas e não antecipadas 

f) Mudança nas Organizações e seus Paradoxos 

g) Mudança nas Organizações e Complexidade 

h) Métodos de Pesquisa em Mudança nas Organizações e Tendências. 

Metodologia: 
Os encontros serão desenvolvidos, preferencialmente, mediante discussões, tendo como base a 
leitura dos textos previamente selecionados de acordo com os temas a serem abordados. São 
oferecidas sugestões de bibliografia para cada um dos itens do conteúdo programático, podendo 
ser complementadas pelos participantes. Extraclasse, deve haver o estudo dos textos sugeridos, 
observando-se os pontos principais e propondo questões a serem discutidas nos encontros, que 
poderá ocorrer de diferentes formas (em pequenos grupos, apresentação plenária, etc.). Após 
cada sessão, os participantes devem refletir sobre os conteúdos nela contemplados e aplica-los a 
uma situação de mudança no âmbito organizacional vivenciada, de forma a desenvolver 
capacidade de análise e compreensão de processos de mudança à luz de diferentes abordagens. 
Em sala, em sessões específicas, sinalizadas no cronograma, farão o compartilhamento dos 
resultados de suas reflexões sobre o caso de mudança previamente escolhido.   
A docente atuará, sobretudo, como facilitadora das atividades, buscando raciocínios subjacentes, 
contrapondo reflexões e apresentando novos pontos para discussão. 
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Critério de Avaliação:  
A avaliação será realizada mediante participação ativa nas atividades propostas em/para classe, 
duas apresentações formais e trabalho final escrito.  
O trabalho final, obrigatório em todas as suas partes constitutivas, é individual, e será tanto 
elaborado, quanto entregue ao longo da disciplina, iniciando-se sua construção antes do primeiro 
encontro (caso zero) e mais três entregas (sessões 1 a 4; sessões 5 a 9; considerações finais).  
 
A aprovação, segundo conceito final, ocorrerá segundo o Regulamento Geral da Pós-Graduação 
Stricto Sensu, Art. 98: 
“A – excelente: corresponde às notas no intervalo entre os graus 9 e 10;  
 B – bom: corresponde às notas no intervalo entre os graus 8 e 8,9;  
 C – regular: corresponde às notas no intervalo entre os graus 7 e 7,9;  
 R – reprovado: corresponde às notas no intervalo entre os graus 0 e 6,9”. 
 
Esperam-se contribuições diferenciadas de mestrandos e doutorandos. 
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