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EDITAL DE APROVEITAMENTO DE CONHECIMENTO – BACHARELADO EM GESTÃO 
E EMPREENDEDORISMO – AGOSTO 2020 

 
 
Em atendimento a Resolução CEPE 92/13 e ao Art. 23 da Instrução Normativa nº 01/14-PROGRAD, 
informamos data, horário e conteúdo das avaliações de exame de adiantamento de conhecimento. 
 
 
MÓDULO: SLGE0069 – OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO TRABALHO 

PROFESSORA: LÚCIA HELENA ALENCASTRO 

 
 
ESTUDANTES REQUERENTES: Karla Pellens 

 
Conteúdo:  
A avaliação ocorrerá mediante exame individual a ser realizado de forma remota, segundo orientações 
via e-mail, e constará de uma atividade de pesquisa e sistematização teórica envolvendo a seguinte te-
mática: Gestão contemporânea e outras formas de organização do trabalho: heterogestão, autogestão, 
gestão participativa e cogestão. 
 

Atividade: 

 

1. Pesquisa bibliográfica sobre outras formas de gestão (heterogestão; gestão participativa; 

cogestão e autogestão).  A heterogestão configura-se como a forma de gestão predomi-

nante no capitalismo, no entanto, não representa a única forma possível de estruturação 

e organização do trabalho. Com base na bibliografia indicada, somadas a outras refe-

rências que possam contribuir nas discussões, procure desenvolver a seguinte reflexão: 

Quais as possibilidades e/ou limites de outras formas de gestão para pensarmos a orga-

nização do trabalho na atualidade, sobretudo diante do desemprego estrutural e da pre-

carização das relações de trabalho, somadas ao contexto da crise econômica desenca-

deada pela Pandemia COVID-19? 
 

A atividade deverá apresentar uma introdução, desenvolvimento com conceitos das diferentes formas 

de gestão com base nos autores estudados e uma análise das diferentes perspectivas de gestão diante dos 

desafios de empregabilidade, desemprego e exclusão social pelo trabalho, tendo como referência o atual 

contexto brasileiro e uma conclusão. O texto deverá conter, no mínimo, quatro páginas, incluindo refe-

rências bibliográficas.  
 

Data de entrega: 18 de agosto 2020. 
Horário: Até às 22 horas 
Local: luciah.alencastro@gmail.com  
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