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OBJETIVO GERAL DO CURSO 

 
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. 
 
 
 



 
Encontro Data Hora Conteúdo 

1 
31/07  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15:20 

INTRODUÇÃO A ADMINISTRAÇÃO 
Introdução sobre o que é administração.  

2 

 
07/08 

INTRODUÇÃO À T.G. A 
Apresentação das Teorias Gerais da Administração. 
Explicação sobre a Teoria Clássica. 
Quem foi Henri Fayol? Sua teoria e contribuição para a Administração. 
Quem foi Taylor? Sua teoria e contribuição para a Administração.  
Trabalho 1 (T1) 

3 

 
14/08 

GESTÃO DE PROCESSOS  
A tecnologia do século 21  
Conceito de Gestão de Processos 
Trabalho 2 (T2) 

4 21/08 Indicadores de Desempenho 

5 
 

28/08 
A importância e desafios da administração no contexto das 
organizações na atualidade. 

6 
 

04/09 
Os papéis, funções e habilidades dos gestores na administração das 
organizações atuais. 

7 11/09 Trabalho 3 (T3) 
8 18/09 Processo administrativo: Planejamento 
9 25/09 Desenvolvimento de planejamento 

10 02/10 Organização 
11 09/10 Seminário 1 (S1):   
12 16/10 Motivação 
13 23/10 Liderança e Comunicação 
14 30/10 Prova 1 (P1):   

15 
 

06/11 
A produção e as estratégias organizacionais.  
Sistemas de produção. Manutenção industrial 

16 13/11 As múltiplas formas de competir no mercado. 
17 20/11 Prova 2 (P2):   

18 
27/11 Gestão de projetos 

Prova 3 (P3):   
 11/12 EXAME FINAL 
 
 
 METODOLOGIA PROPOSTA 
- Aulas expositivas e dialogadas com auxílio do quadro e/ou multimídia.   
- Visita (s) Técnicas 
- Realização e resolução de exercícios em classe e extra-classe; 
- Explicações por parte do aluno. 
- Comentários e resumo das leituras recomendadas. 
- Realização de trabalhos em classe e extra-classe. 
- Provas e trabalhos individuais e sem consulta. 
- Atrasos na entrega de trabalhos agendados, desconto de 1,0 (um ponto na nota) 
- Faltas em apresentações e atividades agendadas, não justificadas formalmente, desconto de 100% (cem por 
cento) 
- A média final é calculada pelo sistema SIGA, desta forma, a média para ser aprovado sem exame é 7,0 ou 
maior. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

AVALIAÇÃO: 
- Trabalho 1 (T1):  05% 
- Trabalho 2 (T2):  05% 
- Trabalho 3 (T3):  10% 
- Seminário 1 (S1):  20% 
- Prova 1 (P1):  20%  
- Prova 2 (P2):  20%  
- Prova 3 (P3):  20%  
 
Algumas atividades aqui previstas poderão ser realizadas através do AAGI, os alunos serão avisados por 
email através do AAGI e presencialmente em sala de aula. 
Em todas as avaliações, provas, trabalhos, etc é levando em conta a apresentação oral. 
O aluno será avaliado quanto sua frequência, participação, envolvimento, discussão, contribuição e todas as 
demais questões referentes a interação do aluno com o professor e colegas de aula. 
 
A média final da disciplina será efetuada da seguinte maneira:  
 
Trabalho 1 (T1) * 05% + Trabalho 2 (T2) *05% + Trabalho 3 (T3) *10% + Seminário 1 (S1) *20% + Prova 
1 (P1) *20% + Prova 2 (P2) *20% + Prova 3 (P3) *20%. 
 
* A média final é calculada pelo sistema SIGA, desta forma, a média para ser aprovado sem exame é 7,0. 
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