
PLANO DE ENSINO 

 

DEPARTAMENTO: Engenharia Sanitária 

 

DISCIPLINA: Organização Industrial      SIGLA: OID       CARGA HORÁRIA TOTAL: 54 horas/aula 

 

PROFESSOR: Jeter Lang          E-MAIL: jeterlang@gmail.com 

 

CURSO: Engenharia Sanitária  SEMESTRE/ANO: 1/2012   Horário: 15:10 às 17:50 

 

OBJETIVO GERAL DO CURSO: 
O curso tem como objetivo 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 17/02/2012 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 24/02/2012 Administração, seu desenvolvimento. Configuração do trabalho semestral. 

3 02/03/2012 Motivação. 

4 09/03/2012 Liderança. 

  

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA – UDESC 

CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO ALTO VALE DO ITAJAÍ – CEAVI 



5 16/03/2012 Sistemas. 

6 23/03/2012 Avaliação 1. 

7 30/03/2012 Estratégia. 

8 13/04/2012 Organização: Estrutura organizacional. Introdução e conceitos. Estrutura formal e 

informal. Elaboração da estrutura organizacional. 

9 20/04/2012 Departamentalização e Organograma. 

10 27/04/2012 Delegação, Centralização e Descentralização. Linha e Assessoria. Atribuições das 

unidades organizacionais. 

11 04/05/2012 Organização e reorganização. Processamento do trabalho- Gestão de 

processos (Qualidade): Gráficos de organização. Fluxograma. Formulários. 

12 11/05/2012 Layout (aproveitamento racional do espaço físico). Aula no laboratório de informática. 

13 18/05/2012 Avaliação 2. 

14 25/05/2012 Visita técnica. 

15 01/06/2012 A produção e as estratégias organizacionais. 

As múltiplas formas de competir no mercado.  

16 15/06/2012 Sistemas de produção. Manutenção industrial. 

17 22/06/2012 Seminário. 

18 29/06/2012 Seminário. 

Obs: As datas e respectivos conteúdos poderão sofrer alterações. 

METODOLOGIA PROPOSTA:  
a) Aula expositiva e dialogada entre professor e alunos sobre o conteúdo em tese. Exercícios. 

b) Seminários/trabalhos sobre tópicos do conteúdo. 

c) Visita técnica. 

 

FORMAS E MOMENTOS DA AVALIAÇÃO: 

PROVAS: 

a) Serão realizadas 02 avaliações, individual e sem consulta, com questões dissertativas e objetivas inerentes ao 

conteúdo visto. Cada avaliação valerá 20% da nota semestral. 

b) As provas serão devolvidas aos alunos, discutidas em sala e recolhidas em seguida. 

SEMINÁRIO/TRABALHO: 

Elaboração e apresentação de projeto de empresa com vínculo a engenharia sanitária. Modelo será 

disponibilizado. 

a) Tralho escrito: entregar projeto conforme modelo. Peso 20%. 

b) Apresentação: seminário de apresentação. Encaminhar antecipadamente o projeto ao grupo avaliador. Peso 

20%. 

c) Avaliação do projeto e apresentação dos colegas, conforme modelo de avaliação a ser disponibilizado, o qual 

deverá ser entregue. Peso 20%. 

Obs.: outras avaliações poderão ser realizadas conforme a necessidade. 
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