
Curso de • • • ? '
Administração 
de Mudanças
nas Organizações

FuncJacaopao pmnIheiro
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDÉNÃÇÀO ÔERAL 
CENTRO DE DESENVOLVIMENTO EM ADMINISTRAÇÃO

/4-̂ iCOLUMBIA university
\  a± r j  GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS V T /



Adm inistração 
de Mudanças 
nas O rganizações
As mudanças que ocorrem nas organizações 
provocam reações comportamentais 
de aceitação e resistência.
O estudo científico deste fenômeno 
tem proporcionado uma gama de instrumentos, 
assim como um referencial para a análise, 
interpretação e administração destas reações.
O programa se propõe a apresentar e discutir 
este referencial e as mais modernas e eficazes 
técnicas em uso.

Temos
Estilos administrativos
Liderança e mudança
Psicologia da mudança
Comunicações e influências
Estratégias de mudança planejada
Administração de mudança por objetivos
Abordagens de Desenvolvimento Organizacional
à administração da mudança
Relações interpessoais
Administração de carreiras na organização

Professores
Thomas F. Ference
B.S., M.S., e Ph.D., Carnegie Mellon University. 
É diretor do Programa de Mestrado 
para Executivos na Graduate School of Business 
da Columbia University.

Área de ensino: Desenvolvimento Organizacional, 
Relações Humanas e Tomada 
de Decisões na Empresa.

Milton de Oliveira
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; 
Chefe do Departamento de Treinamento 
do CEAG/MG - (Centro de Assistência Gerencial 
de Minas Gerais).

Fundaçõo 
João Pinheiro
Como órgão central do Sistema Estadual 
de Ciência e Tecnologia do governo mineiro, 
a FJP planeja e coordena a atuação de vários 
setores da Administração empenhados 
nas atividades de desenvolvimento do Estado. 
Fixadas as metas de desenvolvimento científico 
e tecnológico de Minas Gerais, identificaram-se 
as áreas prioritárias de atuação:
Documentação, Recursos Humanos, Tecnologia, 
Energia, Meio-Ambiente e Pesquisa Fundamental 
e Aplicada.
Na sua função coordenadora desse trabalho 
básico, a Fundação João Pinheiro elabora 
programas que serão executados, sob forma 
de projetos, pelos órgãos, específicos.



Centro de 
Desenvolvim ento 
em Adm inistração
É o órgão da FJP que se dedica à formação 
e aperfeiçoamento de pessoal em administração. 
Seus objetivos:
• qualificar pessoal, em alto nivel, para cargos 

executivos em empresas privadas
e órgãos públicos:

• elevar, em todos os níveis, o grau
de desempenho da administração no Estado 
e no País, por meio de programas 
de educação continuada para executivos:

• aprimorar a atuação 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 à realidade brasileira.

Com estes objetivos, o CDA planeja e realiza 
programas de treinamento para administradores 
em vários níveis, conduzidos por professores 
selecionados entre os melhores especialistas 
brasileiros e estrangeiros.

Universidade de

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.

Informações G erais
Período do Curso
16 a 20 de novembro de 1976
Horário
9:00 h às 12:30 h e 13:30 h às 17:00 h.
Local
CDA - Centro de Desenvolvimento em 
Administração'
Alameda das Acácias, 70 - Pampulha
30.000 - Belo Horizonte - MG
Período de inscrição
De 03 a 09 de novembro
Preencher a ficha anexa, e remeter ao CDA,
no endereço acima
Taxa
Cr$ 5.000,00, 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 em cheque 
nominal à Fundação João Pinheiro.
As aulas em inglês terão tradução simultânea.



Curso de Administração 
de Mudanças nas Organizações
FICHA DE INSCRIÇÃO

Nome_________________________________________________________________

Endereço Residencial_____________________________________________________

Fone________________ Cidade____________________________Estado__________

Data de Nascimento-_____________________ Naturalidade_____________________

Formação Acadêmica____________________________________________________

Empresa em que Trabalha_______________________ Posição na Empresa________

Endereço Comercial _____________________________________________________

Fone________________ Cidade____________________________Estado__________

Indique o nome com o qual deseja ser identificado durante o curso

No Crachá: Nome________________________________ Empresa_______________

Pagamento: Anexo cheque nominal à Fundação João Pinheiro no valor de Cr$ 5.000,00

Setor Empresarial

Data____

Assinatura

□  Privado

□  Governamental

□  Economia Mista

fuNd/VCAO JOAO PINHEIRO
SECRETARIA D O  PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL 

CENTRO DE DESENVOLVIMENTO EM ADMINISTRAÇÃO 
Alameda das Acácias, 70 - Pampulha 
Tel: (031) 441.1133 - Telex (031) 1302 

30.000 Belo Horizonte - MG.



SECREM R |A ÜO PLANEJAMENTO E^OORDENAÇÃO GERAL 
.CENTRO DE DÍSENV^VIM ENYO EM ADMINISTRAÇÃO^^ 
Alameda'das Acácias, 70 - Pampulha
Tel: (031) 4 4 1 ^ 3 3 -Telex (031) 
30000 Belo Hbrizonte - MG



funcIagao joao pn Iheiro
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL
CENTRO DE DESENVOLVIMENTO EM ADMINISTRAÇÃO 
Alameda das Acácias, 70 - Pampulha 
Tel.: (031) 441-1133 - Telex (031) 1302 
30000 Belo Horizonte - MG


