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O bjetivo
Possibilitar aos participantes uma análise sistemática das
variáveis comportamentais, grupais e intergrupais que
afetam de forma significativa o sistema organizacional,
através da:
• Familiarização dos participantes com conceitos e
princípios básicos de DO e com sua fundamentação teórica;
• Revisão de modelos alternativos e estratégicos de
mudança planejada;
• Análise de aplicações práticas de técnicas de DO
(estudo de casos);
• Assessoria aos participantes, no que diz respeito a
experiências de DO em suas próprias empresas.

Professor
James H. Nelson
B.A. em Psicologia, 1951, e Mestre em Administração de
Pessoal, 1952, pela University of Colorado, EUA.
Ph.D. em Administração e Educação Superior, 1961, pela
University of California at Los Angeles, EUA.
Ex-Reitor de Faculdade no Estado de Illinois, EUA.
Professor da Michigan State University, EUA. Consultor em
Planejamento e Desenvolvimento Organizacional junto ã
Universidade Federal de Minas Gerais.

Temas
• Objetivos do Desenvolvimento Organizacional
• Pressupostos do Desenvolvimento Organizacional
• Tipos e Objetivos das Intervenções de Desenvolvimento
Organizacional
• O Comportamento Flumano nas Organizações
• O Processo de Desenvolvimento Organizacional e as
Variáveis de Poder, Liderança e Motivação
• Desenvolvimento Organizacional e a Prática da
Administração

Informações Gerais
Inscrições: A partir de 0 2 /0 5 /7 8
Período do Curso: 0 8 a IO de maio de 1978
Florário: 0 8 :3 0 ás 18:00 h (almoço de 12:30 ás 14:00 h)
Local: Centro de Desenvolvimento em Administração
"Paulo Camillo de Oliveira Penna"
Alameda das Acãcias, 70 - Pampulha
Belo Florizonte - MG
Taxa de Inscrição: Cr$ 5 .5 0 0 ,0 0 , incluindo instrução,
material didãtico e almoço no local do curso.
O pagamento deve ser feito por cheque nominal ã
Fundação João Pinheiro.
Para inscrição, preencher a ficha anexa e enviã-la ao
endereço acima.

Perfil do Participante
O programa é destinado a técnicos e profissionais de
empresas públicas e privadas ligados òs áreas de
planejamento, organização e métodos, desenvolvimento
organizacional, relações industriais e recursos humanos.

Metodologia
O programa constará de palestras, estudos de casos e
painéis. As aulas terão tradução simultânea.
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jnd a ç ã o João Pinheiro

A Fundação João Pinheiro faz parte do Sistema Estadual
de Planejamento do Governo de Minas Gerais.
Criada em 1969, a Fundação João Pinheiro dedica-se a
pesquisas e estudos aplicados nos campos da economia,
da administração e da tecnologia bãsica e social,
prestando serviços aos setores público e privado, nas
áreas de planejamento econômico e social e
desenvolvimento de recursos humanos.
Para realizar este trabalho, a Fundação João Pinheiro
conta com os seguintes departamentos: Diretoria de
Planejamento, Diretoria de Programas Públicos, Centro de
Desenvolvimento Urbano e Centro de Desenvolvimento
em Administração.

Centro de Desenvolvimento em
Adm inistração "Paulo Camillo de
Oliveira Penna"
^^Dentro de Desenvolvimento em Administração "Paulo
Cámillo de Oliveira Penna" integra a Fundação João
Pinheiro como instituição voltada para o desenvolvimento
de recursos gerenciais para a comunidade empresarial
privada e pública.
Desde a sua criação em 1972, o CDA tem promovido
programas de treinamento para administradores em
vãrios níveis, bem como programas de especialização
em administração em nível de põs-graduação.
Para assegurar-se da consecução de seus objetivos, o
CDA conta com o trabalho de professores selecionados
entre os melhores especialistas brasileiros e estrangeiros,
através de instituições internacionais com as quais
mantêm convênio.
O Centro de Desenvolvimento em Administração da
Fundação João Pinheiro estã também capacitado a
prestar consultoria institucional, efetuar diagnósticos e
pesquisas no campo do desenvolvimento gerencial, e a
realizar programas fechados especialmente planejados
para atender às empresas interessadas de maneira mais
particular e específica.

Ficha de Inscrição

Nome

Endereço Residencial.

Fone_________________

CEP

Cidade______________

.Estado

Formação Acadêmica

Empresa

Endereço

Fone_____________

CEP

Cidade__________

Estado

Cargo na Empresa

Setor de Vinculação:
□ Privado

□ Governamental

□ Economia Mista

Anexo o cheque nominal â Fundação João Pinheiro no
valor de Cr$ 5 .5 0 0 ,0 0

Data

Assinatura
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