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O aproveitamento de toda a 
potencialidade do seu pessoal è um dos mais 
importantes elementos da política 
administrativa de uma empresa. O 
desenvolvimento de aptidões, a formação de 
lideranças, a mobilização de grupos e o 
relacionamento individual e grupai com a 
organização e com o meio-ambiente—são 
aspectos fundamentais para a utilização ótima 
dos recursos humanos.

"Comportamento Organizacional" 
coloca o administrador em contato com as 
mais atualizadas abordagens desses problemas, 
com ênfase na busca de soluções práticas e na 
análise de casos.

O objetivo básico deste curso é oferecer 
ao executivo o conhecimento de experiências e 
os instrumentos teóricos para a implantação de 
técnicas que integrem necessidades humanas e 
organizacionais.
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Comportamento individual e desenvolvimento:
- relações interpessoais;
- características'estruturais e comportamentais 

dos grupos de trabalho;
- comportamento de liderança;
- relações e conflitos intergrupais.

Sistemas sociais e comportamento humano:
- modelos organizacionais;
- mudança social e cultural: relações entre 

indivíduos e variáveis do meio-ambiente.

Compatibilizaçâo das necessidades humanas e 
organizacionais:
- valores e eficiência organizacionais.

MILTON DE OLIVEIRA (coordenador) 
Psicólogo pela Universidade Católica de 
Minas Gerais;
Pós-graduado pela Universidade Católica de 
Louvain, Bélgica;
Professor de Comportamento Organizacional 
do CDA/FJP;
Consultor da Construtora Andrade Gutierrez; 
Consultor do CEAG/MG (Centro de 
Assistência Gerencial de Minas Gerais); 
Consultor do PNTE (Programa Nacional de 
Treinamento de Executivos).

JEROME SCHNEE
B.S. pelo "Rensselaer Polytechnic Institute"; 
M.S. pelo "Carnegie Institute of Technology"; 
Ph D. pela Universidade da Pensilvània; 
Professor de Administração na "Graduate 
School of Business". Universidade de 
Columbia, NY;
Membro da "Academy of Management" e d ^  
"Institute of Management Science";
Professor de cursos para executivos em várias 
empresas privadas e públicas.

H KURT CHRISTENSEN
B.A. pela Universidade da Pensilvània;
M B A. pela Universidade de Utah; 
Pesquisador associado do "Strategic Planning 
Institute;- Universidade de Cambridge. Mass; 
Instrutor adjunto de Administração do 
Instituto Politécnico de Nova York;
Professor dos Programas de Treinamento para 
Altos Executivos da Universidade de 
Columbia. NY.
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Período do curso: 29 de março a 2 de abril /  
Horário: 9 às 12:30 e 14 às 17:30 h

al: CDA - Centro de Desenvolvimento em 
Administração
Alameda das Acácias. 70 - Pampulha. 
Belo Horizonte.

Inscrição: de 15 a 22 de março 
Preencher a ficha anexa e remeter ao CDA, 
no endereço acima.
Taxa. Cr$ 4.000,00, incluindo refeições no 

local, transporte do centro da cidade 
(Av. João Pinheiro, 146) ao CDA e 
todo o material didático. O 
pagamento deverá ser feito por 
cheque nominal à Fundação João 
Pinheiro.

As aulas em inglês terão tradução simultânea.

Como órgão central do Sistema Estadual 
de Ciência ç  Tecnologia, a FJP planeja e 
coordena a atuação de vários setores da 
Administração empenhados nas atividades de 
desenvolvimento do Estado.

Fixadas as metas de desenvolvimento 
cientifico e tecnológico de Minas Gerais, 
identificaram-se as áreas prioritárias de 
atuação: Documentação, Recursos Humanos. 
Tecnologia. Energia, Meio-ambieme e 
Pesquisa Fundamental e Aplicada.

Na sua função coordenadora desse 
trabalho básico, a FJP elabora programas que 
serão executados, sob forma de projetos, pelos 
órgãos específicos.
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A Universidade de Columbia, Nova York, 
através da sua Escola de Administração 
(Graduate School of Business), prestou 
assistência técnica à Fundação João Pinheiro 
no planejamento do Centro de 
Desenvolvimento em Administração e 
colabora na implantação dos seus programas 
de treinamento de executivos, em todos os 
níveis.

A “Graduate School of Business” tem 
ministrado cursos de educação continuada 
para executivos há mais de 20 anos. 
Conduzindo programas de estudos em diversos 
países, firmou um excelente conceito 
internacional no ensino da administração.

É o órgão da FJP que se dedica à 
formação e aperfeiçoamento de pessoal em 
administração. Seus objetivos:
- formar e treinar pessoal altamente 

qualificado para cargos executivos 
em empresas privadas e órgãos 
públicos:

- elevar, em todos os niveis, o grau de 
desempenho da administração no 
Estado e no País, por meio de 
programas de educação continuada 
para executivos e administradores 
de empresa;

- promover o aprimoramento do nível 
gerencial dos setores básicos para o 
desenvolvimento;

- aumentar o conhecimento na área de 
administração de empresas, através 
de programas de pesquisa, orientados 
para problemas relativos às empresas 
brasileiras.

Para atingir estes objetivos, o CDA 
planeja programas de estudo-e debates para 
administradores em vários níveis, dirigidos a 
pessoal com experiência administrativa, 
conduzidos por professores selecionados entre 
os melhores especialistas brasileiros e 
estrangeiros.
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