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Ementa
Revolução técnico-científica, a condução pós-moderna, globalização, reestruturação produtiva e competitividade.  Enfoque  sistêmico. Modelos emergentes de
gestão. O papel do líder frente a esse contexto. A função social das empresas.

Objetivo
Geral: Explorar o caráter atual da gestão contemporânea das organizações, auxiliando as pessoas a entender, diagnosticar e responder às necessidades e aos
problemas organizacionais. 
Específicos:
•Apresentar uma idéia básica de organizações como sistemas sociais e a natureza da teoria das organizações como ferramenta contemporânea de gestão.
•Tratar da administração estratégica, metas e eficácia e dos fundamentos da estrutura organizacional das empresas de turismo em constante processo de
mudança organizacional.
•Examinar como os gerentes administrativos ajudam as organizações a realizarem os seus propósitos e melhor orientá-los nestes fins
•Apresentar vários elementos contemporâneos dos sistemas abertos que influenciam a estrutura e o projeto estrutural das empresas, incluindo o ambiente
externo.
• Examinar o importante impacto da nova tecnologia da informação sobre o modo como as organizações de turismo são projetadas e administradas. 
•Entender a gestão contemporânea a partir do resgate histórico da administração relacionando com a atualidade. 
•Descrever como o projeto organizacional está relacionado com fatores como tamanho, controle, cultura e valores éticos das organizações de turismo na
atualidade.

Conteúdo
Unidade I: Histórico e Desenvolvimento da Gestão Contemporânea:

-Perfil profissional do gestor de administração e turismo na atualidade.
-A Gestão Contemporânea e suas perspectivas.
-Os primórdios de Administração.
-Os antecedentes históricos de Administração.
-A Teoria Geral de Administração.

Unidade II: A Gestão Contemporânea na Era da Informática:

-Organizações e Teoria das Organizações.
-Estratégia, Propósito Organizacional e Eficácia.
-Fundamentos da Estrutura Organizacional.
-O Ambiente Externo.
-Cultura Organizacional.
-Tópicos especiais de Temas de Gestão Contemporânea

Unidade III: A Análise Organizacional das Organizações turística com Foco no Turismo Endógeno:
 
-Modelos de Análise Organizacional.
-O Diagnóstico Organizacional.
-A Gestão de Turismo e o Turismo Endógeno;
-Formação e Apresentação do relatório técnico.

Metodologia
As unidades do programa serão desenvolvidas através de aulas expositivas e debates,  estudos de casos, trabalhos individuais e em grupo, leituras, seminários
e realização de trabalho prático da análise organizacional em organizações de turismo.

Procedimentos
A avaliação do conteúdo será mensurada por provas escritas, trabalhos individuais e/ou grupais, bem como apresentação de seminários. Serão observados os
fatores: domínio do tema, bibliografia utilizada, raciocínio lógico, estrutura e organização dos trabalhos acadêmicos, assiduidade, pontualidade e participação.
Um trabalho prático de análise organizacional  também será desenvolvido como fator avaliativo de trabalho.
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Bibliografia
Bibliografia Básica:

BENI, Mário Carlos (2006). Política e Planejamento de Turismo no Brasil. São Paulo: Aleph.
CHIAVENATO, Idalberto. Teoria Geral da Administração. Rio de Janeiro: Campus, 2002. Vol. I e II.
DAFT,   Richard  L.   Organizações:  Teorias   e  projetos.  São Paulo:   Pioneira  Thompson Learning, 2002.

Bibliografia Complementar:

CALDAS,  Miguel P. e  WOOD JR, Thomaz.  Transformação e realidade organizacional: Uma  perspectiva  brasileira. Orgs:  Miguel P. Caldas  e  Thomaz
Wood JR. São Paulo: Atlas, 1999. 
FGV – EAESP, Professores do Departamento de Mercadologia da. e Convidados. Coord. Sergio Roberto Dias. São Paulo: Saraiva, 2003. 
HUSSEY, Roger e COLLIS, Jill. Pesquisa em Administração: Um guia prático para alunos de graduação e pós-graduação. 2 ed. Porto Alegre: Bookman,2005.

Observações
Poderá ser feita dependendo das condições aula de campo na Comunidade de Ponta Grossa-CE.
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