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OBJETIVO GERAL DO CURSO: 
O Curso de Engenharia Sanitária do Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itajaí – CEAVI, da UDESC/ 
Ibirama, objetiva formar profissionais da engenharia habilitados à preservação, ao controle, à avaliação, à 
medida e à limitação das influências negativas das atividades humanas sobre o meio ambiente, de modo a 
atender as necessidades de proteção e utilização dos recursos naturais de forma sustentável, aliando novas 
metodologias e tecnologias na exploração, uso e tratamento da água, nos projetos de obras de saneamento, que 
envolvem sistemas de abastecimento de água, sistemas de esgotamento sanitário, sistemas de limpeza urbana, 
bem como no desenvolvimento de políticas e ações no meio ambiente que busquem o monitoramento, o 
controle, a recuperação e a preservação da qualidade ambiental e da saúde pública. 
 
EMENTA:  
Mudanças e transformações das organizações. Evolução do pensamento administrativo. Organizações como 
sistemas. Motivação. Liderança. Comunicação. Processo administrativo. Tendências e desafios da organização 
industrial. 
 
OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA:  
Apresentar e discutir conceitos e aplicações do conteúdo programático proposto para o componente curricular 
Organização Industrial. Oportunizar aos acadêmicos entendimento do ambiente organizacional, bem como 
observar a necessidade de aperfeiçoar constantemente a gestão, os métodos e as técnicas de trabalho, para 
tornar as organizações mais competitivas, aumentar a sua produtividade e oportunizar melhor interação com o 
ambiente no qual as mesmas estão inseridas, sempre por meio da participação, comprometimento e 
contribuição das pessoas. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DA DISCIPLINA:  
Os objetivos específicos congregam pontos que proporcionarão ao acadêmico instrumentos e recursos para o 
desempenho das atividades organizacionais: 
a. Apresentar conceitos, técnicas, ferramentas e procedimentos para a organização industrial; 
b. Proporcionar discussão, debate e entendimento dos novos aspectos exigidos pela sociedade, bem como as 
mudanças por que atravessam constantemente as empresas na solução das necessidades da coletividade. 
c. Entender os novos aspectos inerentes ao contexto produtivo; suas especificidades, atualizações, 
comportamento humano e tendências; 
 
CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES 
AULA DATA CONTEÚDO 
1 05/08 Organização do semestre. Apresentação do Plano de Ensino e Aprendizagem. Disposições 

básicas sobre a condição da Administração mediante a constituição, 
processamento e demais elementos pertinentes as demandas da sociedade. 

2 12/08 Mudanças e transformações das organizações. Administração, seu desenvolvimento.  
3 19/08 Evolução do pensamento administrativo. Administração e generalidades corporativas. 
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4 26/08 Organizações como sistemas. Sistemas: administrativos e de informações gerenciais. 
Introdução, evolução histórica, sistema administrativo e seus aspectos básicos, evolução 
da aplicação dos sistemas. 

5 02/09 Organizações como sistemas. Sistemas: administrativos e de informações gerenciais. 
Introdução, evolução histórica, sistema administrativo e seus aspectos básicos, evolução 
da aplicação dos sistemas. 

6 09/09 Organizações como sistemas. Sistemas de produção. A produção e as estratégias 
organizacionais. As múltiplas formas de competir no mercado. 

7 16/09 Organizações como sistemas. Sistemas de produção. A produção e as estratégias 
organizacionais. As múltiplas formas de competir no mercado. 

8 23/09 Introdução ao planejamento e controle da produção e operações. 
9 30/09 Avaliação 1. 
10 07/10 Processamento do trabalho- Gestão de processos (Qualidade): Gráficos de organização. 

Layout (aproveitamento racional do espaço físico). Processamento do trabalho – 
formulários. 

11 14/10 Processamento do trabalho- Gestão de processos (Qualidade): Gráficos de organização. 
Layout (aproveitamento racional do espaço físico). Processamento do trabalho – 
formulários. 

12 21/10 Processo administrativo. Departamentalização e Organograma. 
13 28/10 Processo administrativo. Estruturas tradicionais. Estruturas modernas e contemporâneas. 

Tendências. 
14 04/11 Avaliação 2. 
15 11/11 Motivação. Liderança. Comunicação. Inserção no contexto organizacional e social. 
16 18/11 Tendências e desafios da organização industrial. Perfil profissional das organizações 

modernas. 
17 25/11 Seminário. 
18 02/12 Seminário. 
OBS: As datas e respectivos conteúdos poderão sofrer alterações quando houver necessidade. 
 
METODOLOGIA PROPOSTA:  
a) Aula expositiva e dialogada entre professor e alunos sobre o conteúdo em tese. Exercícios. 
b) Seminários/trabalhos sobre tópicos do conteúdo – o momento, o conteúdo e os grupos serão definidos 
oportunamente pelo professor. 
c) Serão realizadas visitas técnicas. Locais e datas serão definidas e comunicadas oportunamente. 
 
FORMAS E MOMENTOS DA AVALIAÇÃO: 
2 Provas. 
1 Seminário. Avaliação das apresentações entregues (06 slides por folha). 
1 Seminário. Apresentação. 
1 Seminário. Avaliação e contribuições em relação ao grupo apresentador. 
 
 
BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL:  
ARAUJO, Luis Cesar  G. de. Organização, sistemas e métodos e as tecnologias de gestão organizacional. 4. 
ed. rev. atual. São Paulo: Atlas, 2008. 
CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da administração. 3. ed. compacta. Rio de Janeiro: 
Campus, 2004. 
OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Sistemas, organização e métodos: uma abordagem gerencial. 
19.ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
SLACK, Nigel; CHAMBERS, Stuart; JOHNSTON, Robert. Administração da produção. 2. ed. São Paulo: 
Atlas, 2002. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
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Paulo: Saraiva, 2005.  
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SOBRAL, Filipe; PECI, Alketa. Administração: teoria e prática no contexto brasileiro. São Paulo: Pearson 
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