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IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA 

 

Disciplina: Semin. de Administração II – Estruturas e práticas para alavancar resultados 

2ª feira 18h30 
Código: CAD7818       Tipo da disciplina: Optativa 

Curso: Administração             Carga Horária: 36 horas 

Professor: Mário de Souza Almeida           Semestre: 2020-1 

E-mail: mario.almeida@ufsc.br                         Turma 10316 

Carga horária síncrona: 6 horas-aula        Carga horária assíncrona: 30 horas-aula 

 

OBJETIVO GERAL 

 

Pesquisar e debater sobre estruturas organizacionais e práticas de gestão que podem ser 

utilizadas para alavancar os resultados. 

 

EMENTA 

 

Gamificação; Metas; Pontuação; Feedback; Escolha; Campo de jogo; Atitudes de vencedores; 

A Arte da Guerra e as organizações; O Ócio Criativo; A Arte da Negociação; Estratégias de 

diferenciação; Trabalho que enriquece; Estruturas para alavancar os resultados. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

Gamificação – conceitos e aplicações no trabalho, no ensino, nas vendas e na cidadania; 

Metas – propósito e características; Pontuação e ranking – efeitos sobre os participantes; 

Feedback – periodicidade, importância, formas de aplicar; Escolha – o desejo de participar e a 

busca pelo engajamento; Campo de jogo – o estabelecimento de regras e de limites na 

gamificação; Atitudes de vencedores – o que diferencia os vencedores dos perdedores, em 

todas as áreas; A Arte da Guerra e as organizações – Sun Tzu; O Ócio Criativo – Lidando 

com o ser humano que está em sua organização; A Arte da Negociação – Estratégias para 

alcançar os melhores resultados em cada negociação; Estratégias de diferenciação – Como 

fazer com que a sua empresa seja diferente de todas as demais; Trabalho que enriquece – um 

colaborador pode ganhar muito dinheiro?; Estruturas para alavancar os resultados – diferentes 

formas de enxergar as organizações. 

 

 

 

 

 

 

O horário para atendimento  individual  aos alunos será 

agendado por e-mail. 

mailto:almeida@ufsc.br
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CRONOGRAMA 
 

09/03/20 – Apresentação da disciplina; formação de equipes; Gamificação; (síncrona – 

presencial) 

16/03/20 – Metas – propósito e características; (síncrona – presencial) 

31/08/20 – Formação de equipes, estabelecimento de metas e das regras da disciplina (aula 

síncrona utilizando o ZOOM. O link será disponibilizado no Moodle e enviado por e-mail); 

nesta aula não haverá atividade avaliativa, e seu conteúdo (gravação ou síntese) será 

disponibilizado no Moodle 

07/09/20 – Feriado Independência do Brasil; 

Semana de 07/09 a 11/09/20 – Pontuação e ranking – efeitos sobre os participantes; 

14/09/20 – Feedback – periodicidade, importância, formas de aplicar; 

21/09/20 – Escolha – o desejo de participar e a busca pelo engajamento; 

28/09/20 – Campo de jogo – o estabelecimento de regras e de limites na gamificação; 

05/10/20 – Atitudes de vencedores – diferença entre vencedores e perdedores; 

12/10/20 – Feriado de Nossa Senhora Aparecida; 

Semana de 12/10 a 16/10/20 – *1 - A Arte da Guerra e as organizações – Sun Tzu; 

19/10/20 – *2 - O Ócio Criativo – Lidando com o ser humano que está em sua organização; 

26/10/20 – *3 - A Arte da Negociação – Estratégias para alcançar os melhores resultados; 

02/11/20 – Feriado de Finados; 

Semana de 02/11 a 06/11/20 – *4 - Estratégias de diferenciação; 

09/11/20 – *5 - Trabalho que enriquece; 

16/11/20 – *6 - É possível tornar-se indispensável?; 

23/11/20 – *7 - Ponto de inflexão: uma decisão muda tudo; 

30/11/20 – Diferentes formas de enxergar as organizações; 

07/12/20 – Apresentações dos artigos desenvolvidos; 

14/12/20 – Finalização da disciplina e entrega das notas. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 

Todos os itens do conteúdo programático serão abordados por meio de pesquisas, leituras, 

aulas expositivas (vídeo-aulas disponibilizadas no Moodle), debates e apresentações. 

Todos os assuntos até o dia 05/10 serão apresentados de forma expositiva, por meio de vídeo-

aulas gravadas pelo professor e disponibilizadas no Moodle, com atividades subsequentes 

para identificar formas de aplicação à realidade organizacional. Cada aluno deverá postar um 

breve relatório até 48 horas após a aula. 

Os temas a serem apresentados nos dias 12/10 (naquela semana) a 23/11 serão preparados 

pelos alunos, a partir da leitura dos livros ou de artigos que tratem do mesmo conteúdo, e que 

possam ser localizados na Internet. 

Será dado um desconto de 10% na nota para atividades entregues com até 24 horas de atraso, 

e nota zero após esse prazo. 

A frequência mínima é de 75%, e será aferida por meio da entrega das atividades nas datas 

programadas e do acesso aos conteúdos disponibilizados no Moodle.  

Cada aluno deverá escrever um artigo abordando os aspectos que mais lhe interessarem, 

dentre os temas da disciplina, compondo a partir deles uma estratégia para diferenciação de 

seu trabalho ou de alguma empresa de seu interesse. 

Os alunos que tiverem nota final entre 3,0 e 5,5 deverão fazer uma atividade adicional, a título 

de recuperação. 
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COMPOSIÇÃO DA NOTA 
 

Seminário – conteúdos dos livros – 35% 

Escrita de um artigo – 35% 

Atividades individuais em cada aula – 30% 
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WORRE, Eric. Go Pro: 7 passos para ser um profissional do marketing de rede. Rio de 

Janeiro : Editora Rumo ao Topo, 2014. 
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Rio de Janeiro : Agir, 2011. 
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BIBLIOGRAFIA  COMPLEMENTAR 

 

Artigos a serem localizados, tratando de cada um dos temas da disciplina. 


