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Resumo: O objetivo desse projeto é a produção de um 

banco de materiais didáticos para a disciplina Modelos 

Organizacionais, integrante da grade curricular do curso 

de Administração do Centro Universitário da FEI, que 

pode também servir de referência para outras matérias 

deste ou de outros cursos da instituição. Ele envolve o 

levantamento de reportagens, estudos de casos e filmes 

relativos ao mundo empresarial, que os professores 

podem utilizar em sala de aula como aplicações práticas 

dos conceitos abordados.  

 

1. Introdução 
Sabemos que todo o conhecimento a nós 

transmitido é proveniente do aprendizado de terceiros. 

No campo da Administração podemos usar experiências 

já vividas por empresas como exemplo. Reportagens, 

estudos de casos, filmes, vídeos e outros materiais nos 

auxiliam na compreensão da realidade empresarial. Este 

é o pressuposto que embasa esse projeto. O seu objetivo 

é produzir um banco de materiais didáticos que possa 

dar suporte à disciplina Modelos Organizacionais, 

integrante da grade curricular do curso de 

Administração do Centro Universitário da FEI. Tais 

materiais ajudarão os alunos da disciplina a perceberem 
as aplicações práticas dos conceitos trabalhados nas 

aulas. 

O projeto está dividido em duas etapas, em 

conformidade com as duas unidades que compõem o 

Plano de Ensino da disciplina Modelos Organizacionais.  

Na primeira etapa busca-se proporcionar ao aluno uma 

compreensão mais complexa das organizações, com 

base nas metáforas sugeridas por Morgan (2013) em sua 

obra intitulada Imagens da Organização, sobretudo em 

quatro delas: a máquina, o organismo, a cultura e o 

sistema político. Na segunda etapa, tomando como 
referências os livros de Daft (2014) e Jones (2010), o 

foco recai sobre algumas dimensões do design 

organizacional sobre as quais o administrador intervém: 

estratégia, estrutura, tomada de decisão e inovação.  

Além desses temas específicos, o projeto prevê que 

o aluno leia outros capítulos das obras citadas, não 

contemplados no Plano de Ensino da disciplina. Ou seja, 

pretende-se que ele tenha acesso a outras metáforas 

propostas por Morgan (2013) para a compreensão das 

organizações, assim como às demais dimensões do 

design organizacional discutidas por Daft (2014) e por 

Jones (2010). Dessa forma, o aluno-bolsista, que já 
cursou a disciplina Modelos Organizacionais, poderá 

ampliar o seu aprendizado da realidade organizacional.  

 

 

 

2. Metodologia 
A leitura dos capítulos dos livros será à base para a 

realização das pesquisas que resultará no banco de 

materiais didáticos. Este banco será construído a partir 

de matérias e reportagens publicadas por revistas do 

jornalismo de negócios ou publicações técnicas 

relacionadas ao mundo empresarial. Serão priorizadas a 

Harvard Business Review, HSM Management, Exame e 

Pequenas Empresas & Grandes Negócios. Também 

serão levantados estudos de caso, em sites dedicados a 

este método de ensino; assim como filmes e vídeos que 
serão pesquisados na 2001 Vídeo e/ou em sites 

especializados. Num primeiro momento, o aluno fará 

resumos dos capítulos lidos nos livros. Em seguida, fará 

resenhas das reportagens e filmes mapeados, 

relacionado com os assuntos trabalhos nas obras 

estudadas.  

 

2. Conclusões 
O intuito principal do projeto é que os materiais 

didáticos mapeados possam ser utilizados tanto pelos 

professores que ministram a disciplina Modelos 

Organizacionais, como por docentes que lecionam 

conteúdos relacionados com o mundo empresarial nos 
distintos cursos da FEI. Acredita-se no potencial que 

estes materiais têm para contribuir significativamente 

para o aprendizado dos alunos. Eles poderão ser 

apropriados pelos professores por meio do recurso a 

metodologias ativas de ensino-aprendizagem, colocando 

o aluno numa condição protagonista, seja no debate de 

filmes, seja na resolução de casos, ou ainda na discussão 

de reportagens, sempre relacionados à prática 

administrativa.  
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