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1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 
Instituição: Universidade Federal de Santa Catarina 

Curso: Ciências da Administração 
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Pré-requisito(s): CAD7002 
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Período/Fase: 3a. Fase Ano/Semestre: 2020/1 
       

 

2. EMENTA:  
Características, objetivos e estruturas e a relação com a área de OSM para a organização de atividades 

administrativas. Sistemas e estruturas organizacionais. Processos. Fundamentos de instrumentos de OSM. 

O papel dos analistas de sistemas, processos e negócios. 

 

3. OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA: 
Estudar aspectos destacados na área de organização e métodos. 

 

4. OBJETIVO(S) ESPECÍFICOS(S) DA DISCIPLINA: 
a) Compreender organizações como sistemas. 

b) Estudar aspectos relacionados a estruturas organizacionais e organogramas. 

c) Analisar aspectos relacionados a fluxogramas e processos administrativos. 

d) Compreender a importância dos manuais e formulários no âmbito de uma organização. 

e) Estudar aspectos contemporâneos em relação à área de organização e métodos. 

 

5. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:  
Organizações como sistemas. Áreas funcionais (noções básicas). Cargo e função. QDT e QDF. 

Autoridade, poder e hierarquia. Tomada de decisão (noções básicas). Delegação e descentralização. 

Estruturas organizacionais. Fluxos e processos administrativos. Manuais e formulários administrativos. 

Aspectos  contemporâneos em relação à área de organização e métodos 

 

6. METODOLOGIA DO TRABALHO: 
O desenvolvimento das atividades do curso se dará com o uso dos seguintes recursos:  

- Leituras dirigidas aos slides, apostila e textos 

- Videoaulas 

- Áudios 

- Atividades  

- Fórum  

- Chats com o professor 



- Webconferência (via Webconf) 

 

7. SISTEMA DE APRENDIZAGEM E AVALIAÇÃO: 
 

 

7.1 Estrutura da disciplina 
 

A disciplina foi planejada em 4 blocos de ensino e aprendizado. 

 

Em cada bloco estudaremos temas específicos e teremos para auxiliar no preocesso de 

ensino/aprendizado: material, webconferências, chats e atividade(s) avaliativa(s). 

 

Cada bloco será disponibilizado no moodle conforme cronograma da disciplina. 

 

A interação entre professor e aluno(a)(s) se dará de forma síncrona (webconferências e chats) e 

assíncrona (atividades, mensagens, fórum, videoaulas, áudios e slides) na plataforma moodle, 

disponível no seguinte endereço: https://moodle.ufsc.br/ . 

 

OBSERVAÇÃO: O conteúdo das aulas de março de 2020, serão revistos no bloco 1, considerando a 

importância de se proprocionar continuidade e conexão entre todos os tópicos da disciplina. 

 

IMPORTANTE: Ajustes no Cronograma da disciplina poderão ser realizados face a 

ciscunstâncias que demandem alterações. 
 

7.2 Frequência 
 

A frequência será registrada mediante participação na webconferência. O(A) aluno(a) que não 

participar, deverá encaminhar justificativa para o e-mail do professor (rizzatti.rj@ufsc.br) no prazo de 

até 3 (três) dias contados da webconferência, salvo motivo de força maior.   

 

Caso a justificada seja aceita o(a) aluno(a) deverá realizar atividade indicada pelo professor com intuito 

de abonar a falta. 

 

É exigida uma frequência mínima de 75% das aulas (webconferências). Sendo assim, é obrigatória a 

participação de no mínimo 9 (nove) webconferências.  

 

7.3 Webconferências e Chats 
 

Em cada bloco teremos uma webconferência de abertura e duas de revisão, exceto no quarto bloco, 

onde teremos apenas uma webconferência de abertura e uma de revisão .  

 

A webconferência de abertura tem como propósito apresentar as orientações gerais do bloco, assim 

como explicar as atividades avaliativas. Já a webconferência de revisão servirá para que o professor 

faça uma breve exposição do conteúdo (temas) do bloco de estudos.  

 

A webconferência terá uma duração de  45 minutos. 

 

Em cada bloco de estudos teremos também 2 (dois) Chats,  exceto no quarto bloco, onde teremos 

apenas um Chat.  

 

https://moodle.ufsc.br/


O Chat tem como finalidade tirar dúvidas sobre o conteúdo do bloco e atividades avaliativas. A 

duração do Chat será de até 45 minutos. 

 

Cabe destacar que a participação na webconferência é obrigatória e no Chat facultativa.  

 

As datas de webconferência e Chat estão diponíveis no item 8, abaixo (CRONOGRAMA). 

 

Apesar dos momentos definidos especificamente no cronograma da disciplina para dúvidas (Chats), a 

qualquer momento questionamentos podem ser enviados para o professor. 

 

Os links de acesso as webconferência(s) e chat(s) estarão disponíveis nos bloco de estudos. 

 

Os links de acesso a(s) webconferência(s) e chat(s) estarão disponíveis no moodle em cada bloco de 

estudos conforme cronograma. 

 

A webconferência será realizada por meio do sistema disponibilizado pela UFSC/SETIC, o Webconf.  

 

7.4 Atividades avaliativas 

 

No quadro 01, podemos observar os temas de cada bloco, assim como as atividades avaliativas e 

respectiva pontuação. 

 

Quadro 01- Blocos, temas, atividades e pontuação 

BLOCO TEMAS ATIVIDADES PONTUAÇÃO 

 

 

Bloco 1 – Definições 

e Noções 

Preliminares 

 

Cargo, função, 

tarefa, órgão, 

sistemas abertos, 

delegação, 

descentralização, 

centralização, poder, 

autoridade, 

hierarquia, descrição 

de cargos, 

especificação de 

cargos, noções sobre 

tomada de decisão, 

quadro de divisão 

do trabalho, quadro 

de divisão de função 

e áreas funcionais 

em organizações.  

a) Nuvem de palavras (5,0 pontos) 

 

 

b) Mapa conceitual 

 

 

(5,0 pontos) 

 

 

Bloco 02 – Estruturas 

Organizacionais e 

Organograma 

 Estruturas 

organizacionais e 

organograma 

a) Organograma Clássico e 

perguntas 

(5,0 pontos) 

 

b) Criar Organograma de 

uma empresa 

 

(5,0 pontos) 

 

Bloco 03 -  

Fluxograma e tópicos 

destacados de gestão 

fluxograma, tópicos 

destacados de gestão 

de processos, 

business process 

a) Glossário (2,0 pontos) 

b) Fluxograma - Lavação (4,0 pontos) 

c) Fluxograma – Loja 

Online 

(4,0 pontos) 



de processos management 

(BPM), PDCA, 

benchmarking, 

reengenharia e 

indicadores  

Bloco 04 – 

Formulários e 

Manuais 

Formulários e 

manuais 

administrativos 

Formulário 

 

 

(10,0 pontos) 

 

 

 

 

As atividades mencionadas no quadro 01, deverão ser postadas no moodle nas datas definidas no 

cronograma (veja item 8, abaixo). Não serão aceitas atividades enviadas por e-mail. 
 

IMPORTANTE: ao clicar no item de cada atividade, além das orientações para a realização da 

mesma, estará descrito se a atividade poderá ser realizada em grupo ( no máximo três integrantes). 

Caso seja possível fazer em grupo, ficará a critério do(a) aluno(a) a escolha de fazer individualmente 

ou em grupo. Porém, cabe salientar que todos os integrantes do grupo deverão postar a atividade no 

moodle. 

 

7.5 Cálculo da Média Semestral (MS): 
 

 

MS = Bloco 01 + Bloco 02 + Bloco 03 + Bloco 04 

4 

 

Observação: 

 

O aluno com média semestral igual ou maior que 6,0 (seis) está aprovado na disciplina. 

 

O aluno com frequência mínima exigida para a disciplina e média semestral entre 3,0 (três) e 5,5 

(cinco vírgula cinco) terá direito à avaliação de recuperação no final do semestre que abrangerá 

todo o conteúdo do programa da disciplina. 

 

7.6 Cálculo da Média Final (MF) – só se aplica aos alunos em recuperação 
 

A Média Final da Avaliação Semestral será a média aritmética simples entre a média semestral e a 

avaliação de recuperação, conforme a seguinte fórmula: 

 
 

MF = Média Semestral + Avaliação de Recuperação 

2 

 

Se a média final da avaliação semestral (MF) for igual ou superior a 6,0 (seis), o aluno estará 

aprovado na disciplina. 

 

No dia 18/12/2020, será realizado um CHAT para feedback em relação ao desempenho 

acadêmico na disciplina e repassada orientações sobre a atividade de recuperação. Cabe 

mencionar  que a participação nesse CHAT não é obrigatória. 
 

7.7 Atendimento a(o)(s) aluno(a)(s) 



 

Contatos com o professor poderão ser realizados via moodle ou por meio do seguinte email( 

rizzatti.rj@ufsc.br). 

 

Caso seja de interesse do(a) aluno(a) ou grupo, chats e webconferências poderão ser agendadas para 

dúvidas e esclarecimentos, fora do horário dos encontros já definidos no cronograma da disciplina. 

 

 

 

mailto:rizzatti.rj@ufsc.br


8. CRONOGRAMA:  
 

A disciplina de Organização, Sistemas e Métodos será ofertada no seguinte período, de 01/09/2020  a 

18/12/2020. 
 

No quadro 02, estão descritas as datas de abertura e finalização de cada bloco, assim como a 

data final para postagem de cada atividade. 
 

Não será aceita entrega de atividade após a data definida no cronograma. Contudo, em caso de 

motivos de força maior devidamente justificado, a atividade poderá ser aceita, sendo descontado 

1 (um) ponto por dia de atraso. 
As datas e horários em que não teremos webconferências ou chats estarão disponíveis para estudos e 

realização das atividades avaliativas. 

 

Quadro 02 - Datas de abertura e finalização de cada bloco e data final para postagem de cada 

atividade 

 

BLOCO PERÍODO 

 (data de abertura e 

finalização do Bloco) 

ATIVIDADES DATA FINAL PARA 

POSTAGEM OU 

REALIZAÇÃO DA 

ATIVIDADE 

 

 

Bloco 1 – Definições e 

Noções Preliminares 

 

 

 

04/09/2020 à 01/10/2020 

 

 

a) Nuvem de palavras 01/10/2020 

 

 

b) Mapa conceitual 

 

 

01/10/2020 

 

Bloco 02 – Estruturas 

Organizacionais e 

Organograma 

 

 

 

02/10/2020 à 29/10/2020 

 

a) Organograma Clássico 

e perguntas 

29/10/2020 

 

 

b) Criar Organograma de 

uma empresa 

29/10/2020 

 

 

 

Bloco 03 -  Fluxograma e 

tópicos destacados de 

gestão de processos 

 

 

 

 

30/10/2020 à 26/11/2020 

 

a) Glossário 26/11/2020 

 

b) Fluxograma - Lavação 26/11/2020 

 

c) Fluxograma – Loja 

Online 

26/11/2020 

 

 

Bloco 04 – Formulários e 

Manuais 

 

24/11/2020 à 15/12/2020 

 

 

 

Formulário 

 

15/12/2020 

 

 

 

No quadro 03 você pode observar as datas e horários de Webconferência de cada bloco: 

 

Quadro 03 -  Datas e horários de Webconferência 

BLOCOS DATAS HORÁRIO 



Bloco 01 04/09/2020 – Abertura do Bloco 9hs 

11/09/2020 - Revisão 9hs 

22/09/2020 - Revisão 10hs 10min 

Bloco 02 02/10/2020 – Abertura do Bloco 9hs 

09/10/2020 - Revisão 9hs 

20/10/2020 - Revisão 10hs 10 min 

Bloco 03 30/10/2020 – Abertura do Bloco 9hs 

06/11/2020 - Revisão 9hs 

17/11/2020 - Revisão 10hs 10 min 

Bloco 04 27/11/2020   Abertura do Bloco 9hs 

04/12/2020 - Revisão 9hs 

 

 

 

 

No quadro 04 você pode verificar as datas e horários dos Chats de cada bloco: 

 

Quadro 04 -  Datas e horários de Chat  

BLOCOS DATA HORÁRIO 

Bloco 01 15/09/2020 

 

10hs 10min 

29/09/2020 

 

10hs 10min 

Bloco 02 16/10/2020 

 

9hs 

27/10/2020 

 

10hs 10min 

Bloco 03 10/11/2020 

 

10hs 10min 

24/11/2020 

 

10hs 10min 

Bloco 04 11/12/2020 

 

9hs 

 

9hs 

CHAT  

1. Feedback - desempenho 

acadêmico e 

2. Orientações prova de 

recuperação 

 

 

18/12/2020 

 

 
 

 

 

IMPORTANTE: Conforme informado no item 7.3, as Webconferências e Chats 

terão duração de 45 minutos. Veja nos quadros 03 e 04, as datas  e horários de 



início de cada encontro. Anote na sua agenda. Evite atrasos no acesso aos nossos 

encontros virtuais. Seja pontual!  

 

 

OBSERVAÇÃO: Cronograma completo no documento anexo. 

 

 

9. BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

Slides, sites, videoaulas  e textos indicados pelo professor. 
 

IMPORTANTE: Em relação ao material elaborado e disponibilizado pelo professor cabe 

chamar a atenção para o seguinte. Todo o conteúdo é protegido por direito autoral, nos termos 

da Lei nº 9 610/98. Sendo assim, qualquer dúvida em relação ao uso do material didático 

disponibilizado  na disciplina, recomendo entrar em contato com o professor. 
 

 

10. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
ARAÚJO, L. C. Organização, sistemas e métodos e as modernas ferramentas de gestão 

organizacional. São Paulo: Atlas, 2016. 

CURY, A. Organização e métodos: uma visão holística. São Paulo: Editora Atlas, 2015. 
JACOBSEN, Alessandra de Linhares. Introdução à administração. Florianópolis: 

UFSC/Departamento de Ciências da Administração, 2010. 
MARQUES, C.; ODA, É. Organização, sistemas e métodos. Curitiba: IESDE Brasil S. A., 2008. 

MONTANA, P. J. CHARNOV, B. H. Administração. São Paulo: Saraiva, 2ª edição, 2003. 

OLIVEIRA, D. de P. R. de O. Sistemas, organização e métodos: uma abordagem gerencial. São Paulo: 

Atlas, 2014. 

ROBBINS, S. P. Administração: mudanças e perspectivas. São Paulo: Saraiva, 2002. 

STONER, J. A. F.; FREEMAN, R. E. Administração. Rio de Janeiro: Prentice-Hall, 5ª edição, 1999. 

PUBLICAÇOES E PERIÓDICOS - DIVERSOS: Rev. de Administração da USP (RAUSP), Rev. Exame, 

Rev. de Administração de Empresa (RAE), Rev. Produção, Rev. Brasileira de Automação, Harvard 

Business Review, OMEGA, Rev. Controle de Qualidade, Rev. Expressão, Anais da ANPAD, Anais do 

ENEGEP, Caderno de Economia/Folha de São Paulo. 

 

 



ANEXO 

 

CRONOGRAMA 

 

DISCIPLINA: ORGANIZAÇÃO, SISTEMAS E MÉTODOS 
 

DATA CRONOGRAMA 

01/09/20 Início do Semestre 
Orientações gerais da disciplina 

04/09/20 Início BLOCO 01 
Webconferência – abertura 

08/09/20 Bloco 01 

11/09/20 Bloco 01 – revisão (Webconferência) 

15/09/20 Bloco 01 – dúvidas - CHAT 

18/09/20 Bloco 01 

22/09/20 Bloco 01 – revisão (Webconferência) 

25/09/20 Bloco 01  

29/09/20 Bloco 01 – dúvidas - CHAT 

02/10/20 Início BLOCO 02 
Webconferência - abertura 

06/10/20 Bloco 02  

09/10/20 Bloco 02 – revisão (Webconferência) 

13/10/20 Bloco 02  

16/10/20 Bloco 02 – dúvidas - CHAT 

20/10/20 Bloco 02 – revisão (Webconferência) 

23/10/20 Bloco 02 

27/10/20 Bloco 02 – dúvidas - CHAT 

30/10/20 Início BLOCO 03 
Webconferência – abertura do bloco  

03/11/20 Bloco 03 

06/11/20 Bloco 03 – revisão (Webconferência) 

10/11/20 Bloco 03 – dúvidas - CHAT 

13/11/20 Bloco 03  

17/11/20 Bloco 03 – revisão (Webconferência) 

20/11/20 Bloco 03  

24/11/20 Bloco 03 – dúvidas - CHAT 

27/11/20 Início BLOCO 04 
Webconferência – abertura do bloco 

01/12/20 Bloco 04 



04/12/20 Bloco 04 revisão (Webconferência) 

08/12/20 Bloco 04 

11/12/20 Bloco 04 – dúvidas - CHAT 

15/12/20 Bloco 04  

18/12/20 Final do Semestre 
CHAT 

Feedback Semestre 

Orientações Atividade de Recuperação 

 


