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Ementa
História, conhecimento científico e epistemologia. Noções das principais vertentes filosóficas e correntes
científicas como fundamentos de uma epistemologia da administração: racionalismo, empirismo,
criticismo, dialética, positivismo, utilitarismo, funcionalismo, cibernética.
A emergência de uma epistemologia da administração. Análise epistemológica da ciência administrativa e
proposições inovadoras.
A conexão com a sociologia da ciência: o campo dos conhecimentos da administração e seus atores
principais; os processos de produção e de difusão dos conhecimentos científicos da administração.
A atualidade e as tendências do debate epistemológico nas ciências humanas e na administração.

Conteúdo programático:
1a Seção: Bases da ciência moderna e da ciência da administração.
2a Seção: Temas atuais da epistemologia da administração.
3a Seção: Sociologia da ciência da administração.
4a Seção: Avanços epistemológicos, renovação ciência da administração.

Estratégias de ensino e avaliação:
Estratégias de Aprendizagem:
A disciplina desenvolver-se-á por meio de estratégias de aprendizagem não presenciais,
conforme detalhamento a seguir:
- Discussões de textos e trabalhos, por meio de webconferências utilizando a *Plataforma Meet,
do Google, conforme link disponível no Moodle da disciplina.
*Caso haja algum problema de conexão, a plataforma Meet poderá ser substituída por
outra a ser combinada com a turma;
- Vídeos-aulas de
complementação do conteúdo teórico gravadas pelo professor e
disponibilizadas aos alunos no canal Youtube (uso assíncrono);
- Fórum de discussão;
- Acompanhamento e discussão dos trabalhos.
Sistema de Avaliação:
A avaliação da disciplina terá como base três tipos de atividades:
Atividade 1: Três papers referentes a temas de três aulas respectivamente, sendo de escolha do aluno os
temas para os quais fará cada paper. Será fornecida a orientação para a sua elaboração.
Atividade 2: Participação ativa nas aulas síncronas nas discussões referentes aos temas do conteúdo e ao
acompanhamento dos trabalhos. Participação ativa no forum de discussão.
Atividade 3: Trabalho final escrito e entregue até o dia 17/11/2020.
Pontuação:

Atividade 1................2 pontos
Atividade 2................2 pontos
Atividade 3............... 6 pontos

.
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CRONOGRAMA
Quatro aulas presenciais já foram ministradas em março/2020
DATA

DESCRIÇÃO DO CONTEÚDO

TIPO DE
INTERAÇÃO

ESTRATÉGIAS
DE ENSINO

Bases da ciência moderna e da ciência da
administração. Acompanhamento e discussão dos
trabalhos.

Aula Síncrona via
Meet do Google
(15h – 17h).

Aula expositivodialogada

01/09

01/09
Bases da ciência moderna e da ciência da
administração.

Vídeos-aulas de
Atividade assíncrona complementação
do conteúdo
(2 horas)
teórico

08/09
Bases da ciência moderna e da ciência da
administração. Acompanhamento e discussão dos
trabalhos.

Aula
síncrona via
Meet
do
Google (15h
– 17h)

Aula expositivodialogada

08/09
Bases da ciência moderna e da ciência da
administração

15/09
Bases da ciência moderna e da
ciência da administração.
Acompanhamento e discussão dos
trabalhos.

Atividade assíncrona Vídeos-aulas de
complementação
(2 horas)
do conteúdo
teórico
Aula Síncrona via
Meet do Google
(15h – 17h)

Aula expositivodialogada

15/09
Bases da ciência moderna e da ciência da
administração.

Atividade assíncrona Vídeos-aulas de
(2 horas)
complementação
do conteúdo
teórico

22/09
Bases da ciência moderna e da ciência da
administração. Acompanhamento e discussão
dos trabalhos.

Aula Síncrona via
Meet do Google
(15h – 17h)

Aula expositivodialogada

22/09
Bases da ciência moderna e da ciência da
administração.

Atividade assíncrona Vídeos-aulas de
(2 horas)
complementação
do conteúdo
teórico

29/09
Temas atuais da epistemologia da
administração. Acompanhamento e discussão
dos trabalhos. e discussão dos trabalhos.
29/09
Temas atuais da epistemologia da administração

06/10
Temas atuais da epistemologia da administração.
Acompanhamento e discussão dos trabalhos.

06/10
Temas atuais da epistemologia da administração.

13/10
Temas atuais da epistemologia da administração.
Acompanhamento e discussão dos trabalhos.

13/10

Temas atuais da epistemologia da administração.

20/10

Temas atuais da epistemologia da administração.
Acompanhamento e discussão dos trabalhos.

Aula Síncrona via
Meet do Google
(15h – 17h)

Aula expositivodialogada

Vídeos-aulas de
Atividade assíncrona complementação
(2 horas)
do conteúdo
teórico
Aula Síncrona via
Meet do Google
(15h – 17h)

Aula
expositivodialogada

Vídeos-aulas de
Atividade assíncrona complementação
do conteúdo
(2 horas)
teórico
Aula Síncrona via
Meet do Google
(15h – 17h)

Aula
expositivodialogada

Atividade assíncrona Vídeos-aulas de
(2 horas)
complementação
do conteúdo
teórico

Aula Síncrona via
Meet do Google
(15h – 17h)

Aula
expositivodialogada

20/10
Temas atuais da epistemologia da administração.

27/10
Sociologia da ciência da administração.
Acompanhamento e discussão dos trabalhos.

Atividade assíncrona Vídeos-aulas de
complementaçã
(2 horas)
o do conteúdo
teórico
Aula Síncrona via
Meet do Google
(15h – 17h)

Aula
expositivodialogada

27/10
Sociologia da ciência da administração.

03/11
Sociologia da ciência da
administração. Acompanhamento e
discussão dos trabalhos.

Atividade assíncrona Vídeos-aulas de
complementação
(2 horas)
do conteúdo
teórico
Aula Síncrona via
Meet do Google
(15h – 17h)

Aula
expositivodialogada

03/11
Sociologia da ciência da administração.

10/11
Temas complementares

Atividade assíncrona Vídeos-aulas de
complementação
(2 horas)
do conteúdo
teórico
Síncrona via Meet
do Google (15h –
17h)

Aula
expositivodialogada

