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EMENTA 

 

Escolas sobre processo decisório em organizações: Racionalidade Clássica; Racionalidade Limitada; Racionalidade 

Neoclássica; Política e Poder no Processo Decisório; Garbage Can e o Processo Decisório Organizacional; Naturalistic 

Decision Making no Campo de Organizações. Debates ontológicos e epistemológicos nos estudos sobre processos 

decisórios. Desafios metodológicos e outras questões para o avanço do conhecimento no campo de processo decisório. 

OBJETIVO GERAL 

 

Apresentar aos estudantes o campo de processo decisório organizacional 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Habilitar os alunos a reconhecerem as diferentes abordagens de estudo no campo do processo decisório 

organizacional; Formar noções básicas sobre as diferentes perspectivas ontológicas e epistemológicas no estudo de 

processos decisórios; Habilitar os alunos a reconhecerem os desafios metodológicos para o avanço do conhecimento 

no campo do processo decisório; Habilitar os alunos com noções básicas sobre modelagem e operações; Habilitar os 

alunos com noções básicas sobre Competências Organizacionais e Decisão; Habilitar os alunos com noções básicas 

sobre Finanças 

 

 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

 

1. A disciplina terá como princípio didático norteador a aprendizagem ativa, privilegiando atividades onde o 

aluno desempenha um papel central e relevante em seu processo de aprendizagem. 

2. O ambiente virtual de aprendizagem TEAMS será utilizado, permitindo a centralização de informações e as 

referências necessárias para o bom andamento das aulas síncronas e atividades assíncronas. 

3. A disciplina será desenvolvida mediante: 

a) aulas expositivo-dialogadas presenciais, a serem realizadas em terças feiras entre 19:00 e 

22:30hs; 

b) aulas síncronas remotas, desenvolvidas em  terças feiras entre 19:00 e 22:30hs, para a realização 

e atividades como apresentação de trabalhos, avaliação de artigos, discussões dirigidas e 

desenvolvimento de exercícios; 

c) atividades assíncronas como formulação de resumos, trabalhos de preparação para as aulas 

presenciais, resenhas e mapas mentais, bem como o trabalho final de disciplina. 

 

AVALIAÇÃO 

 

A nota da disciplina (de zero a 10) será composta por trabalhos. A distribuição da nota será feita da seguinte forma:  

i) 40% proveniente dos trabalhos individuais de preparação para as aulas (atividades 01 a 04). Estes 

trabalhos deverão ser entregues via TEAMS até a data e horário limite. Não serão aceitas entregas em 

outro ambiente, nem com atraso; 

ii) 10% proveniente do trabalho individual de avaliação de artigo científico. Trabalho a ser entregue via 

Teams e apresentado. 

iii) 50% do trabalho final da disciplina (artigo) a ser feito individualmente ou em dupla, a ser entregue via 

Teams até o dia 31/01/2023. 

 

Serão critérios de avaliação de TODOS os trabalhos: 

- Profundidade do conteúdo; Grau de precisão dos conceitos; Atendimento às instruções de elaboração do trabalho; 

Originalidade e relevância das recomendações, análises e proposições desenvolvidas; Atendimento às normas 

técnicas de redação; clareza e fluidez do texto; e qualidade da argumentação desenvolvida. 
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INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

 

• Não serão aceitos trabalhos entregues fora do prazo ou por e-mail. 

• O atendimento extraclasse aos alunos deverá ser agendado por e-mail.  

• O plágio é crime. Em caso de detecção de plágio, encaminharei ao colegiado de curso o pedido de 

desligamento do(s) envolvido(s). 

• O cronograma de aulas é uma estimativa que pode ser revista em função do ritmo de aprendizado de cada 

turma. Com exceção da data de entrega do trabalho final da disciplina, todas as outras datas podem ser 

alteradas, visando a melhoria da qualidade de ensino 

CRONOGRAMA 

Semana 

(CH) 

Data 

Início 

Atividades 

01 (05ha) 13/09/22 • Aula expositiva dialogada presencial: Introdução ao GOLD; leitura dirigida do 

programa da disciplina; apresentação da linha de pesquisa COD. 

• Atividade assíncrona: desenvolvimento da Atividade 01 

02 (04ha) 20/09/22 • Aula expositiva dialogada presencial: Racionalidades 

• Atividades assíncronas: entrega da atividade 01 conforme descrição na 

plataforma Teams; desenvolvimento da atividade 02 

03 (04ha) 27/09/22 • Aula síncrona remota: Apresentação da Linha de Operações 

• Atividade assíncrona: desenvolvimento da atividade 02 

04 (04ha) 18/10/22 • Aula expositiva dialogada presencial: heurísticas e vieses. 

• Atividades assíncronas: entrega da atividade 02 conforme descrição na 

plataforma Teams; desenvolvimento da atividade 03. 

05 (04ha) 25/10/22 • Aula síncrona remota: Apresentação da Linha de Finanças 

• Atividade assíncrona: desenvolvimento da atividade 03 

06 (04ha) 08/11/22 • Aula expositiva dialogada presencial: Política e Poder 

• Atividades assíncronas: entrega da atividade 03 conforme descrição na 

plataforma Teams; desenvolvimento da atividade 04; Preparação da Proposta de 

Trabalho Final. 

07 (04ha) 22/11/22 • Aula síncrona remota: apresentação das propostas de trabalho final  

• Atividade assíncrona: desenvolvimento da atividade 04 

08 (04ha) 29/11/22 • Aula expositiva dialogada presencial: Naturalistic Decision Making 

• Atividades assíncronas: entrega da atividade 04 conforme descrição na 

plataforma Teams; Preparação da atividade de análise de artigo científico 

09 (04ha) 06/12/22 • Aula síncrona remota: discussão e consolidação da atividade de análise de 

artigo científico 

• Atividades assíncronas: entrega do trabalho de análise de artigo científico, 

conforme dados da tarefa no Teams; desenvolvimento da proposta de trabalho 

final. 

10 (04ha) 13/12/22 • Aula síncrona remota: produção discente 

• Atividades assíncronas: desenvolvimento da proposta de trabalho final 

11 (04ha) 20/12/22 • Aula expositiva dialogada presencial: orientação trabalho final  
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