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1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO  

Curso: Ciências da Administração 

Código/Disciplina: CAD 7213 - Organização, Sistemas e Métodos                                             

Tipo: (X) Obrigatória (  ) Optativa 

Pré-requisito(s): CAD7002 

Professora: Flora Moritz da Silva    e-mail: floramds@gmail.com 

Carga Horária Semestral:  72 horas  Carga horária síncrona: 28 horas  

Carga horária assíncrona:  44 horas 

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, gestão e 

mapa de relacionamento. Fundamentos de instrumentos de OSM: (grupo principal): 

diagnóstico organizacional, análise organizacional e redesenho de processos de negócios; 

(grupo de apoio): fluxograma, layout, formulários, QDT e manuais de organização. O papel 

dos analistas de sistemas, processos e negócios. Aprendizagem, ciclos e transferências: 

conceitos e relação. A contribuição de OSM em estruturas de serviços. Estudo de caso. 

 

3. OBJETIVOS DA DISCIPLINA:  

Desenvolver no aluno a capacidade de compreender, analisar e utilizar os instrumentos de 

organização, sistemas e métodos no contexto organizacional. 

 

4.OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

a) Apresentar a função de OSM, sua base teórica e como o profissional de OSM pode atuar 

no contexto organizacional; 

b) Discutir instrumentos de OSM de forma teórica e prática;  

c) Relacionar o conceito de aprendizagem organizacional à OSM; e  

d) Analisar atualidade e tendências de OSM. 

 

5. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

Unidade 1: Introdução à OSM  

1.1 A função OSM nas organizações  

1.2 Base teórica da função OSM  

1.3 O profissional de OSM e sua área de atuação 

Unidade 2: Sistemas e Estruturas Organizacionais  



2.1 Dimensões da estrutura: especialização, cadeia de comando, amplitude de controle, 

departamentalização e organogramas, centralização, formalização.  

2.2 Estruturas tradicionais e inovativas.  

Unidade 3: Análise Organizacional  

3.1 Fundamentos de análise organizacional  

3.2 Cultura Organizacional  

Unidade 4: Gestão de Processos  

4.1 Introdução à gestão de processos  

4.2 Instrumentos de OSM: fluxograma, layout, formulários, QDT, manualização  

Unidade 5: Organização e Conhecimento  

5.1 Conceitos de aprendizagem organizacional  

5.2 Características das organizações que aprendem  

Unidade 6: Atualidades e tendências  

6.1 Benchmarking  

6.2 Empowerment 

 

6. METODOLOGIA (ESTRATÉGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM):  

As aulas síncronas serão realizadas no calendário pré-estabelecido, sempre com um link a 

ser disponibilizado no Moodle pouco antes da realização das aulas. Conforme nossos 

encontros presenciais, as aulas web conferências serão nas quartas-feiras ou sextas-feiras, 

a partir das 20:20. Poderá ser solicitado a participação no chat para auferir frequência.  

Ao aluno que não puder participar do chat da aula síncrona, para contagem da 

presença, é possível encaminhar pelo e-mail: floramds@gmail.com uma resenha de 

duas páginas sobre o conteúdo abordado na aula até o fechamento da semana da 

respectiva aula. 

As postagens de atividades, discussões nos fóruns e os questionários serão indicadores da 

frequência das aulas não síncronas, que devem ser postados no Moodle na respectiva 

semana da aula, conforme o cronograma de aulas. 

Atividades e recursos assíncronos por meio do Moodle:  

Slides e apresentações, capítulos de livros, artigos acadêmicos, notícias e atualidades, 

vídeos, pesquisas e fóruns de discussão 

Atividades dirigidas e recursos síncronos: Webconferência (link no Moodle)  

Atividades Complementares – leituras, pesquisas, resenhas e questões.  

Exercícios e Tarefas - questionários, resolução de problemas, casos de ensino, Trabalho 

final. 

  

 

7. SISTEMA DE AVALIAÇÃO*: 

Trabalho de Campo - ver orientações específicas em documento disponibilizado pela 

professora (40%). 

Questionários sobre os temas abordados em cada Unidade (30%) – Média aritmética.  

Fóruns e postagens de atividades (30%) - Média aritmética.  

As atividades de participação serão realizadas no decorrer do semestre letivo.  

O aluno com frequência mínima exigida (75%) para a disciplina e 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 
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avaliação de recuperação (REC) no final do semestre que abrangerá todo o conteúdo do 

programa da disciplina.  

A Média Final da Avaliação Semestral (MF) será a média aritmética simples entre a média 

semestral (MS) e a avaliação de recuperação (REC), Se a média final da avaliação semestral 

(MF) for igual ou superior a 6,0 (seis), o aluno estará aprovado na disciplina. Observações: 

Será atribuída nota 0 (zero) ao aluno que não realizar a atividade avaliativa na data 

estabelecida pelo professor.  

O acadêmico que não realizar a atividade avaliativa prevista neste plano de ensino deverá 

apresentar requerimento devidamente justificado, com as devidas comprovações no 

Departamento de Ciências da Administração, conforme dispõe a legislação (resolução n. 

17/CUn/1997). Se deferido o pedido, o aluno terá direito a realizar a avaliação em data a ser 

definida pelo professor. A chamada visando apurar a presença do (a) aluno (a) em sala poderá 

ser realizada em dois momentos da aula. 
* O processo de avaliação pode sofrer alterações de acordo com o desenvolvimento do semestre 2020.1 e o 

caráter emergencial do plano. Não será cobrada avaliação em encontros síncronos. As atividades 

complementares podem contemplar leituras, resenhas, pesquisas ou questões. 

 8. ATENDIMENTO:  

A ser agendado, via mensagem no Moodle e pelo e-mail floramds@gmail.com 

 

9. BIBLIOGRAFIA: 

NUNES, Rogério da Silva. Análise e Melhoria de Processos. Florianópolis: CAD UFSC, 

2014. 

PRÉVE, Altamiro Damian. Organização, Sistemas e Métodos. Florianópolis: CAD 

UFSC, 2012. Disponível em: http://portal.cad.ufsc.br/files/2012/03/apostila-2012.pdf. 

PRÉVE, Altamiro Damian Organização, sistemas e métodos. 3. ed. – Florianópolis: 

Departamento de Ciências da Administração/UFSC, 2014. 

 

COMPLEMENTARES:  

ANDREOLI, Taís Pasquotto. Organização, sistemas e métodos. 1. ed. Curitiba: 

Intersaberes, 2015.  

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. 

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. 

 

Observação: Além dessa bibliografia a professora poderá indicar artigos de periódicos e 

eventos da área, bem como sites, filmes, reportagens e bibliografia complementar. 

 

 

Plano de aula**: 

Dia Março 

4 Apresentação da disciplina e Introdução Unidade 1 

6 Unidade 1 

11 Unidade 1 

http://portal.cad.ufsc.br/files/2012/03/apostila-2012.pdf


13 Unidade 1 

Setembro 

2 Fechamento da Unidade 1 - Esclarecimento de dúvidas 

4 Atividade Unidade 1 

9 Unidade 2 

11 Atividade Organograma 

16 Unidade 2 

18 Apresentações – Debate 

23 Apresentações – Debate 

25 Atividade Unidade 2 

30 Unidade 3 

Outubro 

2 Atividade Unidade 3 parte 1 

7 Unidade 3  

9 Atividade Unidade 3 parte 2 

14 semana acadêmica 10:00, 18:00 e 20:00 horas 

16 Unidade 4 - Introdução à gestão de Processos 

21 
Unidade 4 - INSTRUMENTOS DE OSM: 
FORMULÁRIOS E MANUALIZAÇÃO 

23 Atendimento aos grupos de trabalho de campo - Síncrono 

28 FERIADO 

30 Atividade Unidade 4 

Novembro 

4 Unidade 5  

6 Atividade Unidade 5 

11 Atendimento aos grupos de trabalho de campo – Síncrono 

13 Atendimento aos grupos de trabalho de campo – Síncrono 

18 Unidade 6 

20 Atividade Unidade 6 

25 Apresentação relatório final  

27 Apresentação do relatório final  

Dezembro 

2 Apresentação relatório final  

4 Feedback dos trabalhos 

9 Avaliação de Recuperação 

11 Segunda Chamada da Recuperação 

**Trata-se de um plano, o qual poderá ser alterado a critério da professora 
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CRONOGRAMA DE AULAS*** 
 

Semana Data e horário 
Tipo de 

interação 
Descrição do conteúdo Estratégias de ensino 

Forma de aferição 

de frequência**** 

1 Semana de 4/03 Presencial Unidade 1 
Aula Expositiva. 

Atividades em grupos 

Presença do estudante 

na aula 

2 Semana de 9/03 Presencial Unidade 1 
Aula Expositiva 

Atividades em grupos. 

Presença do estudante 

na aula 

 

3 

 

Semana de 31/08 

Aula Síncrona 

e 

Atividades 

 

Unidade 1 

Discussão e esclarecimento de 

dúvidas por meio de 

webconferência no dia 02/09 

(quarta-feira) as 20:20, cujo link 

será disponibilizado no Moodle. 

Atividades complementares 

 

 

 

Webconferência – 

participação proposta 

no Chat. (02/09).  

Para aula do dia 

04/09: envio do 

Questionário no 

Moodle – aberto até 

dia 06/09. 

4 Semana de 07/09 

Aula Síncrona 

e 

Atividades 

 

Unidade 2  

Aula síncrona por meio de 

webconferência no dia 09/09 

(quarta-feira) as 20:20, cujo link 

será disponibilizado no Moodle. 

Atividades complementares 

 

Webconferência – 

participação proposta 

no Chat. (09/09).  

Para aula do dia 

11/09: Postagem de 

atividade no Moodle 

– aberto até dia 13/09 



 
Serviço Público Federal  

Universidade Federal de Santa Catarina 

Centro Socioeconômico – CSE  

Departamento de Ciências da Administração – Fone/Fax: 3721-6618 

CEP: 88.010-970 – Florianópolis – Santa Catarina 
 

5 Semana de 14/09 

Aula Síncrona 

e 

Atividades 

 

Unidade 2  

Aula síncrona por meio de 

webconferência no dia 16/09 

(quarta-feira) as 20:20, cujo link 

será disponibilizado no Moodle. 

Atividades complementares 

 

Webconferência – 

participação proposta 

no Chat. (16/09).  

Para aula do dia 

18/09: Postagem de 

atividade no Moodle 

– aberto até dia 25/09 

6 Semana de 21/09 Atividades Unidade 2 

Atividades Assíncronas 

Apresentação e fórum de 

discussão. 

Questionário. 

Para aula do dia 

23/09: postagem de 

atividade no Moodle 

– aberto até dia 25/09 

Aula do dia 25: envio 

de Questionário no 

Moodle – aberto até 

dia 27/09. 

7 Semana de 28/09 

Aula Síncrona 

e 

Atividades 

 

Unidade 3 

Aula síncrona por meio de 

webconferência no dia 30/09 

(quarta-feira) as 20:20, cujo link 

será disponibilizado no Moodle. 

Atividades complementares 

Atividade 

disponibilizada no 

Moodle até 04/10 

8 Semana de 05/10 

Aula Síncrona 

e 

Atividades 

 

Unidade 3 

Aula síncrona por meio de 

webconferência no dia 07/10 

(quarta-feira) as 20:20, cujo link 

será disponibilizado no Moodle. 

Atividade 

disponibilizada no 

Moodle até 11/10 
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Atividades complementares 

9 Semana de 12/10 

Semana 

Acadêmica e 

Aula Síncrona 

Unidade 4 

Aula síncrona por meio de 

webconferência no dia 16/10 

(sexta-feira) as 20:20, cujo link 

será disponibilizado no Moodle. 

Postagem sobre semana 

acadêmica; 

Aula do dia 14/10: 

Postagem no fórum 

até 18/10. 

Webconferência – 

participação proposta 

no Chat. (16/10).  

 

10 Semana de 19/10 

Aula Síncrona e 

atendimentos 

online. 

Unidade 4 

Aula síncrona por meio de 

webconferência no dia 21/10 

(quarta-feira) as 20:20, cujo link 

será disponibilizado no Moodle. 

Atendimento aos grupos conforme 

agendamento no dia 23/10, em 

horário a ser definido por e-mail 

com cada equipe.  

Webconferência – 

participação proposta 

no Chat. (21/10).  

Orientação de 

trabalho dias 23/10.  

11 Semana de 26/10 Atividades Unidade 4 Atividades no Moodle 

Aula do dia 30/10: 

Envio de atividades 

no Moodle até dia 

01/11 

12 Semana de 02/11 

Aula Síncrona 

e 

Atividades 

Unidade 5 
Aula síncrona por meio de 

webconferência no dia 04/11 

Webconferência – 

participação proposta 

no Chat. (04/11).  
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 (quarta-feira) as 20:20, cujo link 

será disponibilizado no Moodle. 

Atividades complementares 

Aula do dia 06/11 -

Envio de atividades 

no Moodle até dia 

08/11 

13 Semana de 09/11 
Atendimento 

Online 
Orientações sobre o trabalho final 

Atendimento aos grupos conforme 

agendamento no dia 11/11 ou 

13/11, em horário a ser definido 

por e-mail com cada equipe. 

Orientação – 

participação conforme 

agendamento ou 

envio de material. 

14 Semana de 16/11 

Aula Síncrona 

e 

Atividades 

Unidade 6 

Aula síncrona por meio de 

webconferência no dia 18/11 

(quarta-feira) as 20:20, cujo link 

será disponibilizado no Moodle. 

Atividades complementares 

Webconferência – 

participação proposta 

no Chat. (18/11).  

Aula do dia 20/11: 

Envio de atividades 

até dia 22/11 

15 Semana de 23/11 Apresentações 
Apresentações dos trabalhos da 

disciplina 

Webconferência dias 25/11 e 

27/11 

Postagem do trabalho 

escrito até 25/11 e 

apresentações dia 

25/11 e 27/11 

16 Semana de 30/11 Apresentações 
Apresentações e avaliações dos 

trabalhos da disciplina 
Webconferência dias 02/12 

Apresentação dia 

02/12 e Postagem do 

Feedback de um 

trabalho até dia 06/12. 
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17 Semana de 07/12 

Prova de 

Recuperação e 

segunda chamada 

da Recuperação. 

Questionário de Avaliação 

abordando toda o conteúdo do 

semestre. 

Questionário via Moodle. 

Questionário aberto 

9/12 às 20:20 e 

fechado as 22:00 

horas. 

Segunda chamada: 

11/12, aberto às 20:20 

e fechado às 22:00 

horas. 

***O cronograma de aulas é um plano e que poderá ser alterado se necessário 

**** Ao aluno que não puder participar do chat da aula síncrona, para contagem da presença, é possível encaminhar pelo e-mail: 

floramds@gmail.com uma resenha de duas páginas sobre o conteúdo abordado na aula até o fechamento da semana da respectiva aula. 
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