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PROGRAMA DE DISCIPLINA 
 

Disciplina: Estratégia em Organizações 
Código: PADM 9093 Carga horária: 60 horas 
Créditos: 4 créditos    Natureza: Optativa 
Oferta: 2018-1 Dia/ horário: 3a feira / 8h às 12h  
Nível: Mestrado e Doutorado 
Professor: Lucilaine Pascuci 
E-mail: lucilaine.pascuci@gmail.com 

 
I. EMENTA  
 
Estratégia: fundamentos. Estratégia: contexto, processo e comportamento. Formação da 
estratégia. Estratégia: ato racional, interpretativo, político e simbólico. Estratégia na prática. 
Estratégia em diferentes contextos organizacionais. 
 
II. OBJETIVO 
 
O objetivo da disciplina é proporcionar ao aluno conhecimento teórico para compreensão do 
fenômeno da administração estratégica sob múltiplas perspectivas presentes na literatura, 
assim como os temas centrais do campo de estudos da administração estratégica, suas 
contribuições e limitações, tanto em termos do exame e como também do desenvolvimento 
das estratégias nas organizações. Busca-se, ainda, proporcionar ao aluno a capacidade de 
examinar as potencialidades e dificuldades do processo de gestão estratégica em diferentes 
contextos organizacionais. 
 
III. METODOLOGIA DE ENSINO 
 
O processo de ensino-aprendizagem prevê a efetiva participação dos alunos e, para tanto, faz 
uso dos seguintes meios: 

1. Aulas expositivas e dialogadas. 
2. Estudo e análise crítica de textos. 
3. Apresentação de seminários.  

 
IV. AVALIAÇÃO 
 
O sistema de avaliação é composto por: 1) elaboração e entrega de Position Paper relativo a 
leitura designada para cada aula; 2) apresentação de Seminários; 3) elaboração de artigo 
teórico-empírico versando sobre assunto relacionado a temática da Disciplina; e 4) 
participação. As características e peso de cada uma destas atividades são apresentados a 
seguir. 

1. Position Paper (20% da nota final): a ser entregue impresso e, em no máximo, duas 
páginas, no início de cada Encontro. Por meio deste documento, o aluno buscará 
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estabelecer a integração teórica de todos os textos definidos para a Aula, de maneira 
embasada e crítica; e 2) duas questões, embasadas e fundamentadas, sobre o tema da 
aula. Conteúdo: nome da disciplina, nome do professor e do aluno, data e tema do 
Encontro, além das referências utilizadas. A nota final deste item será composta pela 
nota média auferida pelo aluno para os Positions Papers entregues no prazo, podendo 
ser: A (entre 9,0 e 10,0), B (entre 8,0 e 8,9), C (entre 7,0 e 7,9), D (entre 6,0 e 6,9) ou E 
(0,0). 

2. Seminários (20% da nota final): Deve contemplar toda a bibliografia recomendada para 
a aula. São critérios de avaliação das apresentações: 
a. Propriedade no uso dos conceitos e aderência ao tema do Encontro (50%); 
b. Atendimento à bibliografia completa proposta para o Encontro (30%); 
c. Qualidade (ortografia, gramática, formatação e dinâmica de interação com o grupo) 

(20%); 
3. Artigo teórico-empírico (40% da nota final): O tema a ser abordado no artigo deverá, 

necessariamente, ter como foco principal a temática da Disciplina. A estrutura e 
conteúdo para elaboração do artigo são apresentados no Anexo 1. As entregas, para 
efeitos de avaliação, estão programadas da seguinte maneira:  
a. Entrega parcial do artigo (25% da nota do artigo): representada pela 

apresentação em PowerPoint da proposta, contendo: contextualização 
(problemática), pergunta de pesquisa, principais relações teóricas que orientarão o 
estudo, delineamento da pesquisa (objeto e unidade de análise, método de coleta e 
de análise dos dados).  

b. Apresentação e entrega da versão final do artigo (75% da nota do artigo): a 
versão impressa do artigo deve ser encaminhada, em formato digital (Microsoft 
Word), para o email lucilaine.pascuci@gmail.com.  
 
Os critérios adotados na avaliação do artigo são: 
1. Clareza dos objetivos e alinhamento teórico e prático do estudo (20%); 
2. Base teórica-conceitual consistente, em termos da proposta de estudo e 

predominância do tema em estratégia (15%);  
3. Procedimentos metodológicos claros e consistentes com os objetivos do estudo 

(20%); 
4. Clareza e consistência da análise e interpretação dos resultados em relação ao 

desenvolvimento teórico e metodológico do trabalho (20%); 
5. Coerência entre objetivos do estudo e resultados alcançados (15%); 
6. Clareza e qualidade da linguagem e redação (ortografia, gramática e 

formatação) (10%) 
 

4. Participação (efetiva e teoricamente fundamentada) nos debates e atividades em 
sala de aula (20% da nota final), podendo ser: 

a. Ótima: 100% 
b. Mediana: 50% 
c. Fraca: 25% 
d. Inexistente: 0  
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V. CRONOGRAMA DE AULAS 
 
Aulas 1 – O que é estratégia? Conceitos e perspectivas. 
Leitura obrigatória: 
CLEGG, S.; CARTER, C.; KORNBERGER, M.; SCHWEITZER, J. Strategy: theory & 
practice. London: Sage, 2011. (What is strategy?, pp. 04-35). 
MINTZBERG, H; AHLSTRAND, B; LAMPEL, J. Safári de estratégia: um roteiro pela selva 
do planejamento estratégico. Porto Alegre: Bookman, 2000 (Introdução). 
 
Aula 2 – Estratégia, ambiente e contexto organizacional: características e implicações  
Atividade : Entrega de position paper. 
Leitura obrigatória: 
MOORE, M. H. Managing for Value: Organizational Strategy in For-Profit, Nonprofit, and 
Governmental Organizations. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, vol. 29, no. 1, 
Supplement,183-204, 2000. 
SMIRCICH, L., STUBBART, C. Strategic management in an enacted world. Academy of 
Management Review, v.10, 4, pp. 724-736, 1985.  
Morgan, G. Creative organization theory: a resource book. Newbury Park, California: Sage, 
1989. (Capitulo 37, Do organizations “enact” their environment?, pp. 91-96)   
 
Aula 3 – Processo estratégico e o papel das estratégias deliberadas e emergentes 
Atividade : Entrega de position paper. 
Leitura obrigatória: 
BALOGUN, J.; JOHNSON, G. From Intended Strategies to Unintended Outcomes: The 
Impact of Change Recipient Sensemaking. Organization Studies,  26(11) : 1573-1601, 2005.  
MINTZBERG, H. Patterns in strategy formation. Management Science. v. 24, n. 9, May, pp. 
934-948, 1978.  
MINTZBERG, H; AHLSTRAND, B; LAMPEL, J. Safári de estratégia: um roteiro pela selva 
do planejamento estratégico. Porto Alegre: Bookman, 2000 (ESCOLA DE APRENDIZADO). 
MINTZBERG, H.; WATERS, J. A. Of strategies, deliberate and emergent. Strategic 
Management Journal, 6, p. 257-272, 1985. 
 
Aula 4 – Estratégia como ato racional: “era uma vez...” 
Atividade : Entrega de position paper. 
Leitura obrigatória: 
CLEGG, S.; CARTER, C.; KORNBERGER, M.; Get up, I feel like being a strategy machine. 
European Management Review, 2004, 1, 21–28. 
(1) MINTZBERG, H. The design school: reconsidering the basic premises of strategic 
management. Strategic Management Journal, 1990, 11, 3, p. 171-195. 
(2) ANSOFF, I. Critique of Henry Mintzberg’s ‘The Design School: reconsidering the basic 
premises of strategic management’. Strategic Management Journal, 12, 1991, p. 449-461.   
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(3) MINTZBERG, H. Learning 1, planning 0: reply to Igor Ansoff. Strategic Management 
Journal, 12, 1991, 463-466. 
 
Aula 5 – Estratégia e Controle  
Atividade : Entrega de position paper. 
Leitura obrigatória: 
Langer, E. The Illusion of Control. Journal of Personality and Social Psychology, 1975, 32, 2. 
Mintzberg, H. Who should control the corporation? In: Mintzberg, H. “Mintzberg on 
Management”, chapter 15, New York: Free Press, 1989  
WEICK, K. E. Dropp your tools: on reconfiguring management education. Journal of 
Management Education, Vol. 31 No. 1, February 2007, pp. 5-16. 
 
Aula 6 – Managerialism: estratégia como ato simbólico 
Atividade: Entrega de position paper. 
Leitura obrigatória: 
JARZABKOWSKI, J., GIULIETTI, M., OLIVEIRA, B., AMOO, N.  (2013). “We Don’t 
Need No Education”—Or Do We? Management Education and Alumni Adoption of Strategy 
Tools.  Journal of Management Inquiry,  22(1) 4–24. 
MEYER, V.; PASCUCI, L.; MAMEDIO, D. F. Managerialism in Complex Systems: 
Experiences of Strategic Planning in Non-Profit Hospitals. In: Towards A Comparative 
Institutionalism: Forms, Dynamics And Logics Across The Organizational Fields Of Health 
Care And Higher Education. London: Emerald. 2016, pp. 271-295. 
WEICK, K. E. Substitutes for strategy, In: TEECE, D. J. (org) The competitive Challenge. 
Cambridge, MA: Ballinger, p. 221-233, 1987. 
Leitura Complementar: 
O'REILLY, D., REED, M. The Grit in the Oyster: Professionalism, Managerialism and 
Leaderism as Discourses of UK Public Services Modernization. Organization Studies, 2011, 
32(8), PP. 079–1101 
 
Aula 7 – Apresentação do working paper (artigo) a ser entregue no final da Disciplina 
Objetivo: Análise e orientações relativas à problematização, originalidade e viabilidade da 
proposta. Contribuições do grupo. 
Metodologia de trabalho: As apresentações devem seguir o conteúdo proposto no programa 
e serem compartilhadas, via email, para toda a turma até uma semana antes da aula. 
Leitura obrigatória:  
BENTO, A.M., FERREIRA, M.R.D. A prática da pesquisa em ciência social: uma estratégia 
de decisão e ação. Revista de Administração Pública, v. 17, n.4, p. 4-39, 1983.  
LAVILLE, C.; DIONNE, J. A construção do saber. Porto Alegre, 1999 (Capítulo 4: Problema 
e Problemática)  
 
Aulas 8 e 9 – Processo decisório estratégico 
Atividades: Entrega de position papers. 
Leitura obrigatória aula 8: 
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CLEGG, S.; CARTER, C.; KORNBERGER, M.; SCHWEITZER, J. Strategy: theory & 
practice. London: Sage, 2011. (Cap. 8: Strategic decision-making: decisions, racionalities and 
garbage. pp. 260-287). 
PUGH, D. S.; HICKISON, D. J. Os teóricos das organizações. Rio de Janeiro: Qualitymark, 
2004. (Capítulo: O processo decisório nas organizações: Herbert Simon e James March, pp. 
137-148).    
MINTZBERG, H.; WESTLEY, F. Decision Making: It’s Not What You Think. In: P. C. 
NUTT and D. C. WILSON. Handbook of Decision Making. London: John Wiley & Sons Ltd., 
2010, p. 73-82. 
Leitura obrigatória aula 9 
FLOYD, S. W.; WOOLDRIDGE, B. Dinosaurs or dynamos? Recognizing middle 
management’s strategic role. Academy of management Executive, v. 8, n. 4, p. 47-57, 1994.  
REGNÉR, P. Strategy creation in the periphery: inductive versus deductive  strategy making. 
Journal of Management Studies. 40:1 January 2003, p. 57-82. 
WIT, B.; MEYER, R. Strategy: process, content, context. 4th ed. Zrinski, Croácia: Cengage 
Learning, 2010. (Managing the strategic process. p. 134-141). 
 
Aula 10 – Estratégia como ato interpretativo 
Atividade : Entrega de position paper. 
Leitura obrigatória: 
DAFT, R.; WEICK, K. Toward a model of organizations as interpretation systems. Academy 
of Management Review, 9(2), 284-295, 1984. 
SINCLAIR, M.; SADLER-SMITH, E.; HODGKINSON, G. P. The role of intuition in 
strategic decision making. In: Costanzo and Mackay (ORGS.), Handbook of Research on 
Strategy and Foresight, 2009, p. 393-417. 
WIT, B.; MEYER, R. Strategy: process, content, context. 4th ed. Zrinski, Croácia: Cengage 
Learning, 2010. (Strategic thinking. p. 53-73). 
 
Aula 11 – Estratégia como um Processo Político 
Atividade : Entrega de position paper. 
Leitura obrigatória: 
CLEGG, S.; CARTER, C.; KORNBERGER, M.; SCHWEITZER, J. Strategy: theory & 
practice. London: Sage, 2011. (pp. 293-310: Organizational politics and strategy). 
MINTZBERG, H. The organization as a political arena. Journal of Management Studies, v. 
22, n. 2,p. 133-54, 1985. 
PETTIGREW, A. M. Strategy formulation as a political process. International Studies of 
Management and Organization.17, 2:78-87, 1977. 
 
Aulas 12 e 13 – Estratégia na prática: técnica, arte e experiência 
Atividade : Entrega de position paper. 
Leitura obrigatória aula 12: 
BURGI, P. T.; JACOBS, C. D. ROOS, J. From Metaphor to Practice: In the Crafting of 
Strategy. Journal of Management Inquiry 2005, 14, 78-94. 
MINTZBERG, H. Crafting Strategy. Harvard Business Review, 1987, p. 66-75. 
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MINTZBERG, H. Managing: desvendando o dia a dia da gestão. Porto Alegre: Bookman, 
2010. (Cap. Estratégia como Técnica, experiência e arte).  
Leitura obrigatória aula 13: 
CROSSSAN, M. M.; HURST, D. K. Strategic renewal as improvisation: reconciling the 
tension between exploration and exploitation. Advances in Strategic Management, v. 23, 273–
298, 2006. 
CUNHA, M. P.; CUNHA, J. V.; CLEGG, S. R. Improvisational bricolage: a practice-based 
approach to strategy and foresight. In: Costanzo and Mackay, Handbook of Research on 
Strategy and Foresight, 2009, p. 182-199. 
McDANIEL JR., R. R. (2007). Management strategies for complex adaptive systems: 
sensemaking, learning, and improvisation. Performance Improvement Quarterly, 20 (2), p. 
21-42. 
 
Aula 14 – Estratégia em diferentes contextos organizacionais 
Atividade: Entrega de position paper. 
JARZABKOWSKI, P.; FENTON, E. Strategizing and organizing in pluralistic contexts. Long 
Range Planning, 39, 631-648, 2006. 
PASCUCI, L. M.; MEYER, V. Estratégia em contextos complexos e pluralistas. Revista de 
Administração Contemporânea. 2013, v. 17, n. 15, 2013, p. 536-555. 
WIT, B.; MEYER, R. Strategy: process, content, context. 4th ed. Zrinski, Croácia: Cengage 
Learning, 2010. (9.2: Strategy as order emerging from chaos; p. 505-510) 
 
15° Encontro – Overview sobre Estratégia e apresentação dos artigos 
Objetivo da apresentação dos artigos: Análise do alinhamento entre problematização, 
método e resultados, além do esclarecimento de dúvidas de maneira visando oportunizar o 
aprimoramento do trabalho antes da entrega de sua versão final. As apresentações devem 
seguir o conteúdo proposto no programa e serem compartilhadas, via email, para toda a turma 
até uma semana antes da aula. 
Atividade: Entrega de position paper sobre os textos da aula. 
Leitura obrigatória: 
WILDAVSKY, A. If planning is everything maybe it’s nothing. Policy Sciences, 4, p. 127-
153, 1973. 
PFEFFER, J.; SUTTON, R. I. A verdade dos fatos: gerenciamento baseado em evidências. 
Rio de Janeiro: Elsevier, 2006 . (Capítulo: Estratégia é o destino…?) 
 
VI. OBSERVAÇÕES GERAIS 
 
Frequência: Para aprovação e obtenção dos créditos da disciplina se faz necessária a 
frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária, além do atendimento 
aos demais processos avaliativos. Nesse sentido ressalta-se que: 

a. Os Encontros terão início, pontualmente, no horário programado. Portanto, faz-se 
necessário que os alunos estejam em sala antes desse horário; 

b. Os alunos responsáveis pelos Seminários devem antecipar-se a fim de preparar os 
equipamentos antes do início do Encontro; 
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c. Atrasos, saídas no meio da aula e/ou antes do final da aula implicarão no desconto de 
uma (01) das quatro (04) aulas contempladas em cada Encontro. 

Apresentação de trabalhos e prazos: A boa escrita resulta de uma boa leitura. Para ajudar os 
alunos a cumprirem as normas acadêmicas, atenção especial será dada à escrita como uma 
habilidade acadêmica. Além da consideração e pertinência da adoção dos principais conceitos 
abordados nos textos que compõem a literatura designada para o Encontro, os trabalhos 
também serão avaliados com base no entendimento do que eles refletem, bem como na 
organização, clareza e uso da linguagem. A este respeito destaca-se ainda que:  

a. Os trabalhos entregues fora do prazo serão apreciados, porém, não serão considerados 
para efeito de avaliação e aferição de nota. 

b. Todos os documentos entregues devem ser apresentados em fonte Times New Roman 
12, espaço simples e em acordo com as normas da ABNT; 

Uso de equipamentos em sala de aula: o uso e consulta de equipamentos eletrônicos como 
telefones, fones de ouvido e tablets, por exemplo, devem ser evitados em sala de aula. 
Recomenda-se o uso de notebooks apenas durante as apresentações. Exceções devem ser 
consensadas junto à professora antecipadamente. 
Plágio: O plágio é uma das principais formas de desonestidade acadêmica, envolvendo a 
apresentação do trabalho de outro, como próprio. Ações de plágio serão punidas em acordo 
com as normativas institucionais. Plágio inclui, mas não está limitado a:  

d. Cópia direta de qualquer fonte, como material escrito e oral, arquivos de computador, 
discos de áudio, vídeo ou programas de partituras musicais, seja publicada ou não, no 
todo ou em parte, sem a informação ou consentimento adequado que é de outra pessoa.  

e. Cópia de qualquer fonte no todo ou em parte, com apenas pequenas alterações na 
redação ou sintaxe, mesmo com o reconhecimento da autoria.  

f. Apresentar como sendo próprio, trabalho, relatório, arquivo ou qualquer outro 
documento que tenha sido preparado por outra pessoa.  

g. Paráfrase, trabalho ou ideias de outrem, sem seu devido consentimento e identificação. 
 

Contato 
Sempre que necessário os alunos devem contatar a professora por meio do e-mail 
lucilaine.pascuci@gmail.br para agendar reuniões, esclarecer dúvidas ou se aprofundar no 
conteúdo. 
 
O conteúdo do Cronograma de Aulas poderá sofrer alterações dependendo da condução das 
aulas e acompanhamento dos alunos. Qualquer alteração será consensada em sala de aula com 
a devida antecedência. É responsabilidade do aluno faltante se manter informado a respeito 
das definições ocorridas em sua(s) ausência(s). 



 
 

Univers idade  Federa l  do  Esp ír i to  Santo  
Centro  de  C iênc ias  Jur íd icas  e  Econômicas  –  CCJE 

Av.  Fe rnando  Fe r ra r i ,  514  –  Campus  Alaor de Queiroz Araújo –  Go iabe i ra s  
V i tó r i a  –  ES  –  Bras i l  –  CEP:  29 .075-910  

Te l :  +  55  (27 )  4009-7712   
e -ma i l :  ppgadm@ gmai l . com   s i t e :  www.ppgadm.ufes .b r  

8 

 
 
 

ANEXO 1 
 
 

CRITÉRIOS PARA ELABORAÇÃO DO ARTIGO CIENTÍFICO 
 

1. Os trabalhos devem ser individuais. 
2. Quanto à formatação, os trabalhos deverão observar: 

a. Papel: A4 (29,7 x 21 cm)  
b. Orientação do papel: retrato  
c. Margens: superior - 3 cm; inferior - 2 cm; direita - 2 cm; esquerda - 3 cm  
d. Editor de texto: Word do Office 2003 ou posterior  
e. Fonte: Times New Roman, tamanho 12  
f. Espaçamento: simples  
g. Parágrafo: justificado  
h. Páginas: o mínimo deverá ser 12 (dez) páginas e não deverá exceder 15 

(dezesseis), incluindo a primeira página, tabelas, figuras, referências 
bibliográficas e notas de final de texto.  

i. Paginação: inserir número de páginas no rodapé com alinhamento ao lado 
direito.  

j. Notas: devem ser inseridas como notas de final de texto. 
k. Tabelas e figuras: deverão seguir as regras de formatação da ABNT.  
l. Citações e referências bibliográficas: as citações deverão ser inseridas no corpo 

do texto, incluindo o sobrenome do autor da fonte, a data de publicação e o 
número de página (se for o caso), conforme normas da ABNT. As referências 
bibliográficas completas do(s) autor(es) citado(s) deverão ser apresentadas em 
ordem alfabética, no final do texto, de acordo com as normas da ABNT.  

3. Conteúdo da primeira página (apenas): 
a. Nome do Programa, da Disciplina e da Professora. 
b. Título do trabalho (com todas as palavras principais iniciando-se em 

maiúsculas). O título deve ser centralizado.  
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