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Ementa 

 

Apresentar uma visão teórica e pratica do processo de tomada de decisão, com foco na 

decisão racional. Estudo das teorias de administração a luz das contribuições a tomada de 

decisão. Elementos de um processo decisório e estudo das formas de decisão nas diferentes 

estruturas organizacionais. A decisão em ambiente de poder, a decisão racional e suas 

vertentes. Árvore de decisão e analise multicritério de apoio à decisão. As abordagens 

inovadoras sobre tomada de decisão: neurociência, química cerebral e a intuição.  

 

 

Objetivos 

 

 Identificar a decisão como um fator humano. 

 Discutir as contribuições das teorias da administração para a tomada de decisão. 

 Apresentar as formar de decisão nas diferentes estruturas organizacionais. 

 Discutir o impacto da disputa de poder nas decisões organizacionais 

 Apresentar e validar a decisão racional como caminho mais adequado de decisão 

empresarial 

 Apresentar e desenvolver capacitação nas teorias multicritério de apoio à tomada de 

decisão 

 Discutir os efeitos da percepção cerebral da realidade e memória na tomada de decisão 

 Apresentar elementos da química cerebral no momento da tomada de decisão 

  Discutir o que é intuição e como usar o pensamento rápido ou devagar descritos por 

Daniel Kahneman 

 

 

 

 

 

 

Cronograma 
 

Aulas Atividades 



Aula 1 Apresentação: disciplina, plano de ensino e proposta de trabalho. Os primórdios da 

tomada de decisão 

Aula 2 A decisão nas escolas de Administração. 

Aula 3 O processo decisório de Hebert Simon. 

Aula 4 A decisão racional  

Aula 5 Avaliação parcial individual e sem consulta 

Aula 6 A decisão nas diferentes estruturas organizacionais 

Aula 7  Decisão em ambientes de poder. 

Aula 8 Árvore de decisão.  

Aula 9 Metodologias multicritério de apoio à tomada de decisão. 

Aula 10 Metodologias multicritério de apoio à tomada de decisão. 

Aula 11 Vídeos sobre comportamento cerebral. 

Aula 12 A dopamina e a tomada de decisão. 

Aula 13 Intuição na tomada de decisão 

Aula 14 Avaliação parcial individual e sem consulta. 

Aula 15 VS - Verificação Suplementar para todos os alunos com notas entre 4.0 e 5.9.  

Todo assunto tratado neste plano de ensino. 

 

 

Avaliação 

  

A avaliação da disciplina envolverá 2 provas e 1 trabalho. 
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