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PROGRAMA ANALÍTICO DE DISCIPLINA 
CÓDIGO: IH 1127 Aprendizagem Organizacional 

CRÉDITOS: 2 CARGA HORÁRIA: 30hs 

  

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

PROFESSORA RESPONSÁVEL: Beatriz Quiroz Villardi  
E-MAIL: rbcvillardi@gmail.com     SIAPE: 1644808 

 

OBJETIVOS 

(1) Apresentar criticamente fundamentos e princípios interdisciplinares da aprendizagem 
organizacional como estratégia;  
(2) Identificar a interação e os diferentes níveis de aprendizagem em organizações do setor público 
e privado. 
(3) Propiciar o desenvolvimento teórico-prático do pensamento e ação dos alunos e sua capacidade 
reflexiva sobre a relação entre aprendizagem, competências e mudança nas organizações 

EMENTA 

Da lógica funcional à processual nas organizações - A aprendizagem organizacional como diferencial 
competitivo - Requisitos e obstáculos à Implementação de AO e mudança nas empresas – 
Aprendizagem coletiva e formação de competências profissionais/gerenciais: teoria e prática em 
empresas brasileiras. 

CONTEUDO PROGRAMATICO  

1. O Indivíduo na visão processual relacional 
2. Os grupos e aprendizagem Inter níveis 
3. Processos de aprendizagem Inter e intra organizacionais de desenvolvimento de competências  
4. Aprendizagem coletiva e mudança organizacional 
5. Aprendizagem e desenvolvimento de competências gerenciais 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. ANTONELLO, C. S.; GODOY, A. S. Aprendizagem organizacional no Brasil. Porto Alegre: Bookman, 
2011. 604p. Disponível também em e-book. ISBN 9788577808663. 

2. ARGYRIS, C.; SCHÖN, D.A. Organizational Learning II: Theory, Method, and Practice. Addison-
Wesley; FAC SUB Edition, October 4, 1995. ISBN-13: 978-0201629835; ISBN-10: 0201629836 

3. BITENCOURT, C.; AZEVEDO, D; FROELICH, C. (Org). Na trilha das competências: caminhos 
possíveis no cenário das organizações. Porto Alegre: Bookman, 2012. 278p. Disponível também 
em e-book. ISBN9788540702042. 

4. EASTERBY – SMITH, M.; BURGOYNE, J.; ARAUJO, L. (Coord) Aprendizagem organizacional e 
Organização de Aprendizagem. Desenvolvimento na teoria e na prática. São Paulo: Atlas, 2001. 
ISBN 9788522428786. 

5. EASTERBY‐SMITH, M.; LYLES, M.A.(Eds). Handbook of Organizational Learning and Knowledge 
Management. John Wiley & Sons, 2011. Print ISBN:9780470972649 Online 
ISBN:9781119207245. DOI: http://10.1002/9781119207245  

6. SILVA, A. B. da. Como os Gerentes Aprendem? São Paulo: Saraiva, 2009. ISBN 8502100203, 
9788502100206. 

mailto:rbcvillardi@gmail.com
http://loja.grupoa.com.br/autor/cristiane-froehlich.aspx
http://10.0.3.234/9781119207245
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
7. ANTONACOPOULOU, E.P. On the Practise of Practice: In-tensions and Ex-tensions in the Ongoing 

Reconfiguration of Practices. In: BARRY, D.& HANSEN, H. (Eds). The SAGE Handbook of New Approaches 
in Management and Organization. 18th Chapter DOI: http://dx.doi.org/10.4135/9781849200394.n19. 
Book DOI: http://dx.doi.org/10.4135/9781849200394  

8. ANTONELLO, C.S.; RUAS, R.L.; BOFF, L.H. (Org.) . Os Novos Horizontes da Gestão: Aprendizagem 
Organizacional e Competências. Porto Alegre: Bookman, 2005 [2004]. ISBN 8536304251; ISBN 
9788536304250. 

9. ARGYRIS, C. On Organizational Learning. Wiley-Blackwell; 2nd Edition, June 18, 1999 [1978]. ISBN-13: 
978-0631213093; ISBN-10: 0631213090 

10. BITENCOURT, C. C. Gestão de competências e aprendizagem nas organizações. PortoAlegre: Unisinos, 
2005. ISBN:8574312541. 

11. BITENCOURT, C.C. Gestão contemporânea de pessoas: novas práticas, conceitos tradicionais. 2. ed. Porto 
Alegre: Bookman, 2010. 444p. Também disponível em e-book. ISBN: 9788577806010.  

12. DAVEL, E.; VERGARA, S. C. (Org). Gestão com Pessoas e Subjetividade. São Paulo: Atlas, 2001. Também 
disponível em e-book. ISBN: 9788522494187. 

13. LÉVY, P. A inteligência coletiva: por uma antropologia do ciberespaço. São Paulo: Loyola, 2003.  
14. RETOUR, D.; PIQC, T.; DEFELIX, C.; RUAS, R.L. Competências Coletivas No Limiar da Estratégia. Porto 

Alegre: Bookman, 2011 Disponível também em e-book. ISBN: 9788577809226. 
Artigos científicos sobre processos inter e intra organizacionais disponíveis no Portal Capes, entre 
outros:  

15. ANTONACOUPOLOU, E. The relationship between individual and Organizational Learning: New evidence 
from managerial learning practices. Management Learning Journal, v. 37, n.4, p. 455-473, 2006.  

16. ANTONELLO, C. S. O Processo de Aprendizagem Interníveis e o Desenvolvimento de Competências. RBGN, 
v.9, n. 25, p.39-58, set/dez 2007.  

17. BELTRAME, M. M. L. L.; ALPERSTEDT, G. D. Construção de política de comunicação em instituições de 
educação profissional, científica e tecnológica: uma proposta com base na experiência do IFSC. NAVUS - 
Revista de Gestão e Tecnologia, v. 5, n. 2, p. 14-26, 2015.   

18. BEMBEM, A.H.C; SANTOS, P.L.V. A.C. Inteligência coletiva: um olhar sobre a produção de Pierre Lévy. 
Perspect. ciênc. inf. [online], vol.18, n.4, pp.139-151, 2013. ISSN 1981-5344. 
http://dx.doi.org/10.1590/S1413-99362013000400010.  

19. MARCH, J. G. Exploration and exploitation in organizational learning. Organization Science, 2 (1), 71-87, 
1981. 

20. MONTEZANO, L.; AMARAL JUNIOR, J. B. C.; ISIDRO-FILHO, A. Priorização do Desenvolvimento de 
Competências em Organização Pública. Revista do Serviço Público, v. 68, n. 4, p. 785-806, 2017. 

21. SARQUIS, A. B.; MONKEN, S. F.; TONDOLO, V. A. G.; TONDOLO, R. R. P.; ZACARIAS, G. M. Gestão da 
aprendizagem organizacional: um estudo no corpo de bombeiros militar de Santa Catarina. Revista 
Eletrônica de Administração e Turismo, v. 9, n. 5, p. 998-1016, 2016. 

22. SILVA, F. M.; RUAS, R. L. Competências Coletivas: Considerações Acerca de sua Formação e 
Desenvolvimento. REAd. Revista Eletrônica de Administração, v. 22, n. 1, p. 252-278, 2016. DOI: 
http://dx.doi.org/10.1590/1413-2311.0102015.54938 

23. SILVA, L. B da; SILVA, A.B. da. A Reflexão como mediadora da Aprendizagem gerencial em organizações 
não governamentais. RAM – Revista Administração Mackenzie, v.12, n.2, p. 55-89, 2011.  

24. INGLAT, L.F.S; VILLARDI, B.Q.; TODA, F.A. A dinâmica da aprendizagem coletiva e suas implicações para 
as inovações de processos em uma instituição federal de ensino brasileira centenária: o caso CEFET/RJ. 
Revista Gestão Universitária na América Latina, v.12, n2, p.1-23, maio 2019. DOI 10.5007/1983-
4535.2019v12n2p1 

  

http://dx.doi.org/10.4135/9781849200394.n19
http://dx.doi.org/10.4135/9781849200394
http://www.unhas.ac.id/hasbi/LKPP/Hasbi-KBK-SOFTSKILL-UNISTAFF-SCL/Learning%20Organization/Individual%20and%20organization.pdf
http://www.unhas.ac.id/hasbi/LKPP/Hasbi-KBK-SOFTSKILL-UNISTAFF-SCL/Learning%20Organization/Individual%20and%20organization.pdf
https://rbgn.fecap.br/RBGN/article/viewFile/146/98
http://www.spell.org.br/documentos/ver/34922/construcao-de-politica-de-comunicacao-em-instituicoes-de-educacao-profissional--cientifica-e-tecnologica--uma-proposta-com-base-na-experiencia-do-ifsc-/i/pt-br
http://www.spell.org.br/documentos/ver/34922/construcao-de-politica-de-comunicacao-em-instituicoes-de-educacao-profissional--cientifica-e-tecnologica--uma-proposta-com-base-na-experiencia-do-ifsc-/i/pt-br
http://dx.doi.org/10.1590/S1413-99362013000400010
https://sjbae.pbworks.com/f/march+1991.pdf
http://www.spell.org.br/documentos/ver/48573/priorizacao-do-desenvolvimento-de-competencias-em-organizacao-publica/i/pt-br
http://www.spell.org.br/documentos/ver/48573/priorizacao-do-desenvolvimento-de-competencias-em-organizacao-publica/i/pt-br
http://www.spell.org.br/documentos/ver/51136/gestao-da-aprendizagem-organizacional--um-estudo-no-corpo-de-bombeiros-militar-de-santa-catarina/i/pt-br
http://www.spell.org.br/documentos/ver/51136/gestao-da-aprendizagem-organizacional--um-estudo-no-corpo-de-bombeiros-militar-de-santa-catarina/i/pt-br
http://www.spell.org.br/documentos/ver/41721/competencias-coletivas--consideracoes-acerca-de-sua-formacao-e-desenvolvimento/i/pt-br
http://www.spell.org.br/documentos/ver/41721/competencias-coletivas--consideracoes-acerca-de-sua-formacao-e-desenvolvimento/i/pt-br
http://dx.doi.org/10.1590/1413-2311.0102015.54938
http://www.scielo.br/pdf/ram/v12n2/a04v12n2.pdf
http://www.scielo.br/pdf/ram/v12n2/a04v12n2.pdf
https://periodicos.ufsc.br/index.php/gual/issue/view/2754
https://periodicos.ufsc.br/index.php/gual/issue/view/2754
https://doi.org/10.5007/1983-4535.2019v12n2p1
https://doi.org/10.5007/1983-4535.2019v12n2p1
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PLANO DE ENSINO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
ENCONTROS VIRTUAIS DE 19h ÀS 21:30h 

3º ciclo da Matriz Curricular PPGE 

IH 1127 – APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL (02 CRÉD.) – PROFA. BEATRIZ VILLARDI 
 (Turma 2020 AMPLA CONCORRENCIA + Turma 2020 CODEMAR). 

IH 1127 – APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL (ELETIVA - 30h) 
Respeitando a Deliberação do CEPE, no sentido de assegurar a qualidade do processo aprendizagem, os discentes 
podem reservar horário para troca de ideias, esclarecimento de dúvidas pelos seguintes canais: 
E-mail: rbcvillardi@gmail.com, google drive e WhatsApp: 21.999555558 
 
OBJETIVOS DA DISCIPLINA  

(1) Apresentar criticamente fundamentos e princípios interdisciplinares da aprendizagem organizacional 
como estratégia;  
(2) Identificar a interação e os diferentes níveis de aprendizagem em organizações do setor público e 
privado. 
(3) Propiciar o desenvolvimento teórico-prático do pensamento e ação dos alunos e sua capacidade 

reflexiva sobre a relação entre aprendizagem, competências e mudança nas organizações ESTRUTURACAO  

EMENTA:  

Da lógica funcional à processual nas organizações - A aprendizagem organizacional como diferencial 
competitivo - Requisitos e obstáculos à Implementação de AO e mudança nas empresas – Aprendizagem 
coletiva e formação de competências profissionais/gerenciais: teoria e prática em empresas brasileiras. 

METODO DE ENSINO 

✓ A disciplina Aprendizagem Organizacional está estruturada em 6 encontros (cada um de 2,5tempos 

síncronos, 2,5 tempos assíncronos) totalizando 30 horas de carga horária.  

✓ É requisito comportamental e atitudinal desta disciplina, engajar-se no curso.  

✓ Entende-se por engajamento: (a) fazer leitura prévia de todos os textos indicados para cada encontro, esta 
é condição para as discussões em sala: (b) participar de forma ativa e informada nos textos nas discussões 
em sala de aula; (c) fazer intervenções em sala de aula que revelem qualidade reflexiva do estudante. 
Dinâmica de preparação do discente para as aulas 

✓ Estimula-se que o desenvolvimento da disciplina seja um processo de pesquisa em si. Todos os textos e 

vídeos estudados deverão passar pelos processos de leitura crítica e reflexão, individual e coletiva.  

✓ Ao final da leitura de cada texto, o mestrando elaborará uma questão (indagação) que a leitura do respectivo 

texto, vídeo, áudio, tenha lhe instigado, mesmo que sua resposta não se encontre explicitamente no texto 

lido. (perguntas sem relação, avulsas ou isoladas do objetivo do texto, não serão pontuadas).  

✓ As questões criadas por cada aluno para todo e cada texto e vídeo, serão entregues por escrito ao início de 

cada encontro e com elas se dará início a discussão e debate de aula. Estas denominam-se “Perguntas 

Criativas” (PC) e serão avaliadas como tarefas regulares para cada encontro.  

✓ Cabe ao próprio estudante elaborar conexões e relações entre os diferentes textos e articular para construir 

sua própria rede de conhecimento.  

✓ Nas apresentações dos textos do dia, cada apresentador começará contextualizando o tema de modo 

didático para provocar e propiciar a ação e interação de todos. Portanto, dinâmicas de grupo são bem-

vindas.  

✓ Os textos que serão apresentados e discutidos conforme a sequência na lista de leitura. 

OBJETIVOS DOS ENCONTROS VIRTUAIS:   

• Propor e promover dinâmicas de atividades de compartilhamento do estudado que permitam aos 
estudantes associar os textos aos conceitos e propiciar sua aplicação num trabalho de análise e 
diagnostico mediante sistematização do pensamento e argumentação científica.  

• Discutir os conceitos e a prática de aprendizagem organizacional, métodos, técnicas e processos. 

• Partilhar problemas organizacionais vivenciados a serem solucionados  
LINK PARA O CONTEÚDO E MATERIAL DE ESTUDO DA DISCIPLINA: Em Google drive para a Turma.  

mailto:rbcvillardi@gmail.com
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As aulas gravadas ficarão disponíveis por 30 dias no link pela plataforma RNP disponibilizada pela UFRRJ. 

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/beatriz-quiroz-villardi. 

 
AVALIAÇÃO DO APRENDIZADO:  

Critérios de Avaliação da Disciplina 
Participação (apres.oral e perg. criativ) e Discussão informadas nos filmes indicados e leitura prévia + 
Reflexão dissertativa + Trabalho Final Aplicado. 

Nota da Disciplina = nota Participação x20% +  nota Reflexão dissx30% + nota TrbFinx50% = 100% 

 
Entregas dos estudantes:  
O Estudo prévio indicado para cada aula, contém textos e vídeos que sintetizados servem para o estudante 
fazer uma apresentação oral, por sorteio, que enseje o debate coletivo em sala de aula, sobre conceitos e 
sua aplicação.  

• A cada dia de aula o estudante traz por escrito sua Pergunta Criativa para cada texto e vídeo estudados.  

• A Reflexão escrita dissertativa será realizada ao longo da disciplina e entregue ao início da aula 6.  
Trata-se de uma síntese elaborada sobre a aprendizagem desde a 1ª até a 5ª aula na qual o estudante utilize 
explicitamente os textos e autores estudados para responder duas questões: 

(a) o que aprendi sobre o conteúdo desta disciplina? (50% de 30% da nota da disciplina) 
(b) Como esse aprendizado contribuirá para minha pesquisa de mestrado? (50% de 30% da nota 
disciplina 

O texto da Reflexão crítica de até 3000 palavras revelará explicitamente o aprendizado do estudante no 
qual apresentará articulação dos conceitos estudados e  exemplos específicos elaborados pelo estudante 
para ilustrar as respostas às duas questões. 

• O Trabalho final (na estrutura indicada) será entregue até 6 dias corridos após o fim da disciplina 
(arq.eletrônico). 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

1. O Indivíduo na visão processual relacional 
2. Os grupos e aprendizagem Inter níveis 
3. Processos de aprendizagem Inter e intra organizacionais de desenvolvimento de competências  
4. Aprendizagem coletiva e mudança organizacional 
5. Aprendizagem e desenvolvimento de competências gerenciais 

 

AULAS REMOTAS – SEIS ENCONTROS VIRTUAIS as 5as f.  
Durante período de crise sanitária provocada pela pandemia CV-19, esta disciplina de 30 horas de carga 
horária, será ministrada de forma remota, com encontros síncronos e assíncronos, em 5 encontros remotos 
semanais síncronos 4 deles de 19 as 21:30hs e o quinto e sexto juntos, de 17 as 21:30hs.  
Para computar, o estudante entra na plataforma pontualmente, se registra no chat e ao sair, no 
encerramento. 

Entregas das atividades serão feitas ao iniciar cada aula, postada no drive e chat coletivo.  
Intervalo nas aulas síncronas de 20:00-20:15/21:15-21:30. 

  

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/beatriz-quiroz-villardi
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PROGRAMA ANALITICO DETALHADO – IH 1110 Pesquisa Cientifica em Administração 
 

LISTA DE ESTUDO E LEITURA PRÉVIA, POR AULA 

1ª Aula - 19nov20 de 19h -21:30h – Tópico1: O Indivíduo na visão processual relacional  

Programação: Apresentação, contrato de aprendizagem, destaques por sorteio, e Debate coletivo de síntese 

dos textos lidos 

✓ On Theory X and Theory Y assumptions: VIDEO 1 (4 min) 

https://www.youtube.com/watch?v=57jNs3EwBQE  

✓ Theory X and Theory Y VIDEO 2 (6 min) https://www.youtube.com/watch?v=4Y745H-auzw  

✓ VIDEO 3 (10’) On the importance of learning in organizations (Garvin&Edmondson). 

https://www.youtube.com/watch?v=lUP4WcfNyAA. 

✓ 2 textos selecionados da lista do dia, por estudantei (ver lista ao fim) 

 

2a Aula 26nov20 de 19h - 21:30h – Tópico2: Os grupos e aprendizagem Inter níveis 

Programação: Apresentação, destaques por sorteio, e Debate coletivo de síntese dos textos lidos 

✓ On the Learning organization – VIDEO 4 (9’) Peter Senge 

https://www.youtube.com/watch?v=ONttCcOq944  

✓ LO definition - VIDEO 5 (5’) https://www.youtube.com/watch?v=vc2ruCErTok.  

✓ VIDEO 6 What is metanoia? (5’) https://www.youtube.com/watch?v=4RBtBAAdt20 

✓ On Systems thinking - VIDEO 7 (2’) Introduction to systems thinking 

https://www.youtube.com/watch?v=eXdzKBWDraM  

✓ VIDEO 8 Systems story (4’) https://www.youtube.com/watch?v=rDxOyJxgJeA 

✓ VIDEO 9 Three EXAMPLES (5’) https://www.youtube.com/watch?v=2vojPksdbtI;  

✓ (7’) https://www.youtube.com/watch?v=lhbLNBqhQkc; (3’) 

https://www.youtube.com/watch?v=17BP9n6g1F0 

✓ 2 textos selecionados da lista do dia, por estudanteii (ver lista ao fim) 

 

3ª Aula 03dez20 de 19h - 21:30h – Tópico 3: Processos de aprendizagem Inter e intra organizacionais de 

desenvolvimento de competências 

Programação: Apresentação, destaques por sorteio, e Debate coletivo de síntese dos textos lidos 

VIDEO 10 (8’) Seminal authors-Organizational learning: A theory of action perspectives 

https://youtu.be/mWoIAtDKAUo  

2 textos selecionados da lista do dia, por estudante iii (ver lista ao fim) 

 

4ª Aula  10dez20 de 19h - 21:30h. Tópico4: Aprendizagem coletiva e mudança organizacional 

Programação: Apresentação, destaques por sorteio, e Debate coletivo de síntese dos textos lidos 

VIDEO 11 (5’) On Sharing tacit knowledge Nancy Dixon - https://www.youtube.com/watch?v=tA8loDhPRJI 

2 textos selecionados da lista do dia, por estudanteiv (ver lista ao fim) 

 

5a Aula 17dez20 de 17h - 19h – Tópico 5: Aprendizagem e desenvolvimento de competências gerenciais 

Programação: Apresentação, contrato de aprendizagem, destaques por sorteio, e Debate coletivo de síntese 

dos textos lidos 

VIDEO 12 (22’) On Strategic learning, learning capabilities Interviewing Dr. Elena Antonacopolou. 

https://www.youtube.com/watch?v=R2-_snby9Bs 

2 textos selecionados da lista do dia, por estudante v (ver lista ao fim) 

 

6a Aula 17dez20 de 19h - 21:30h – Tópico: Aplicação do aprendizado e apresentação do Trabalho 

ENTREGA DA PROVA ESCRITA (Respostas as duas questões sobre a aprendizagem na disciplina) 

Apresentação Oral do Trabalho Aplicado conforme estrutura indicadavi (ver ao fim) 

https://www.youtube.com/watch?v=57jNs3EwBQE
https://www.youtube.com/watch?v=4Y745H-auzw
https://www.youtube.com/watch?v=lUP4WcfNyAA
https://www.youtube.com/watch?v=ONttCcOq944
https://www.youtube.com/watch?v=vc2ruCErTok
https://www.youtube.com/watch?v=4RBtBAAdt20
https://www.youtube.com/watch?v=eXdzKBWDraM
https://www.youtube.com/watch?v=rDxOyJxgJeA
https://www.youtube.com/watch?v=2vojPksdbtI
https://www.youtube.com/watch?v=lhbLNBqhQkc
https://www.youtube.com/watch?v=17BP9n6g1F0
https://youtu.be/mWoIAtDKAUo
https://www.youtube.com/watch?v=tA8loDhPRJI
https://www.youtube.com/watch?v=R2-_snby9Bs
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Conforme o item 5.6. do documento elaborado pelo Comitê1 de Trabalho aprovado na 93ª Reunião de Colegiado 
de 10/06/2020, o aluno que não participar de 5 dos 6 encontros remotos, conforme registrado pelo login de 
acesso na plataforma, deverá realizar uma atividade, que será definida até 18/12, com prazo de entrega até 
23/12.  
➢ A não realização e entrega da atividade como aprazado poderá significar a reprovação do aluno.  

➢ Em caso de ausência aos encontros remotos, o aluno deverá justificar junto ao professor da disciplina com 
cópia a coordenação do curso até a semana seguinte pelo e-mail e rbcvillardi@gmail.com. 

 
i 1a aula Textos (cada aluno escolhe 2)  

1 - SENGE, P. Taking personal change seriously. The impact of organizational learning on management practice. 

The Academy of Management Executive, v. 17, n..2, p.47-50, 2003. https://doi.org/10.5465/ame.2003.10025191 

2 - WATSON, T.J. Organização e Trabalho em Transição: Da lógica “Sistêmico-Controladora” À Lógica “Processual-

Relacional”. Rev. adm. empres., São Paulo, v.45, n.1, p.14-23, Mar. 2005. Access on 11Oct.2020. 

https://doi.org/10.1590/S0034-75902005000100003.. 

3 - Jansen, N. K. & Alewell, D. (2013) Employment systems as governance mechanisms of human capital and 

capability development, The International Journal of Human Resource Management, v.24, n.11, p.2131-2153. 
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TRABALHO APLICADO – O qué elaborar e como 

(a apresentação oral na 6ª aula e a versão escrita entregue até 6 dias depois). 

Este trabalho proporciona aos alunos a oportunidade de aplicar conhecimentos adquiridos em torno da 

aprendizagem organizacional para realizar um diagnóstico de uma organização da vida real que pretende ser 

inovadora. Os estudantes devem selecionar uma organização ou seu próprio local de trabalho e analisá-la em 

relação a tipologia de Sistemas de Aprendizagem Organizacional proposta por Shrivasta (1983).  

Os alunos pesquisarão nos registros públicos, jornais, sites para identificar a estratégia, estrutura, cultura, 

práticas de RH, clima de trabalho, mercado competitivo ou parceria; em seguida, classificar conforme a tipologia 

para analisar suas prioridades e práticas articuladas em relação aos conceitos estudados na disciplina e, 

finalmente, fazer recomendações para fortalecer seu sistema de aprendizagem, a fim de melhorar/ativar sua 

capacidade inovadora. Logo, o resultado é um caso de aprendizagem sobre uma empresa inovadora  colocando-

se como um especialista em aprendizagem organizacional e agente de mudança praticante. 
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Formato de apresentação (oral e escrito) 

Este trabalho se compõe de uma apresentação de 10 minutos narrada "estilo consultoria" projetada semelhante 

a um estilo Ted-Talk do YouTube ou, novas plataformas de vídeo para apresentar seus insights e fornecer 

comentários em áudio. (por ex: Prezi, YouTube ou, powerpoint usando Kultura).  

Segue uma lista de áreas para cobrir: 

1. Título do seu Caso de Aprendizagem de Empresa Inovadora, nome data  

2. Sobre a Organização Inovadora (história, visão/missão, sistema de gestão de pessoas, cultura)  

3. Breve visão geral das principais perguntas que você usou ou fatores/processos em que você se concentrou 

para analisar o sistema de aprendizagem da organização escolhida (após classificar segundo a tipologia de 

Shrivastava (1983), use uma versão síntese da base teórica que você escolheu para analisar a empresa);. 

4. Insights a partir de seu diagnóstico (crie uma versão do que você descobriu que a empresa está fazendo bem 

e/ou áreas para melhorar seu sistema de aprendizado)  

5. Conclusão, Ideias – sugestões de como adotar ou replicar um sistema de AO na organização analisada. 

O estudante deve considerar: representações gráficas que "engajem" o público-alvo, formas convincentes de 

exibir evidências-prática e recomendações concretas específicas, articuladas para os practitioners, 

fundamentados em conceitos de aprendizagem. Evitem apenas ler seus slides. 

 

TRABALHO APLICADO – Síntese da classificação de Shrivastava (1983) 

Com o objetivo de gerar uma tipologia para classificar sistemas de aprendizagem organizacional mediante duas 

dimensões críticas, a individual organizacional e a do design evolutivo, explica Silva (2017)1, Shrivastava (1983)2 

identificou seis tipos de diferentes sistemas com base em seus estudos junto a empresas multinacionais 

caracterizadas pelo dinamismo e pela diversidade internos: 

(a) sistema de um homem só. Trata-se de um tipo de aprendizagem no qual um único indivíduo conhece todos 

os aspectos de negócio, é agente chave do conhecimento organizacional; 

(b) sistema de aprendizagem mitológica. Realizada através da troca de histórias sobre os atores e as atividades 

organizacionais. Essas histórias são perpetuadas, ao longo do tempo, dos veteranos aos novatos e se tornam 

mitos organizacionais bem aceitos; 

(c) sistema de cultura de busca da informação pelo qual se fomenta uma cultura propícia a curiosidade. As 

pessoas da organização são encorajadas a procurar informações direta ou indiretamente relevantes para suas 

tarefas individuais. 

(d) sistema de aprendizagem participativa pelo qual prevalece a prática organizacional de formar comissões, 

trabalhar em grupos ou em equipes para resolver todos os problemas estratégicos e de controle de gestão; 

(e) sistemas de gestão formal. Sendo esta a forma mais comum de perpetuar o aprendizado organizacional 

mediante sistemas formais de gestão de informações, de planejamento e de controle. Referem-se aos 

procedimentos sistemáticos estabelecidos e desenvolvidos para orientar os padrões organizacionais;  

(f) sistema de aprendizagem burocrático composto de procedimentos e de regulamentos que existem em 

organizações do setor público para controlar o fluxo de informações entre os membros da organização. 

 
1 SILVA, A. da. A Aprendizagem Coletiva e Formação de Competências dos Peritos no Centro de Criminalística. O 

caso da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Dissertação Mestrado em Gestão e Estratégia, UFRRJ, 2017.  
2 SHRIVASTAVA, P. (1983) A typology of organizational learning systems. Journal of Management Studies, Oxford, 

v. 20, n.1, p.7-28, jan. 1983. doi:10.1111/j.1467-6486.1983.tb00195.x 
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