
 
 

_______________________________________________________________________ 
Av. Juiz de Fora, 1100 

Bairro: Granjas Bethânia – Juiz de Fora – MG – CEP: 36048-000 
Fone: (32) 2102-2103  -2102-2104 

E-mail: humanasjf@unipac.br  saudejf@unipac.br - http://www.unipac.br 
 

 
PLANO DE ENSINO 

 
FACULDADE: Faculdade de Ciências Humanas e Exatas de Juiz de Fora 
CURSO: Administração Período: 3º 
DISCIPLINA: Organização,  Sistemas e Métodos Ano: 2016 
CARGA HORÁRIA: 80 horas 

PRE-REQUISITO:  - 
SEMANAL: 04 aulas TOTAL: 80 horas 
 

EMENTA 
 
 
 Visão contemporânea de Organização, Sistemas e Métodos. A organização. Tipos de autoridade. 
Centralização, Descentralização e Delegação. Novos paradigmas organizacionais. Representações gráficas 
da estrutura: organogramas, funcionogramas. Estrutura plana e alta. Patologia das organizações. Analise da 
distribuição do trabalho e estrutura de cargos.  Diagnóstico organizacional. Instrumentos da Qualidade para 
melhoria de processos. Layout. Formulários. Manuais da Organização.  
 
 
 

OBJETIVOS 
GERAIS 
 

- Conhecer a teoria e aplicação prática da área de Organização, Sistemas e Métodos para que seja esse 
conhecimento seja aplicado como instrumento gerencial, facilitador do trabalho. 

- Desenvolver a iniciativa e criatividade empresarial necessária ao seu papel de agente multiplicador 
das mudanças. 

 
ESPECÍFICOS 
 

- Identificar o funcionamento do processo de diagnóstico organizacional, percorrendo as fases de 
implementação de melhorias até o acompanhamento das mudanças. 

- Definir, caracterizar as diversas modalidades de estruturas organizacionais e tipos de autoridade. 
- Identificar os instrumentos disponíveis para se iniciar a análise organizacional. 
- Elaborar ferramentas de melhoria de processos como fluxogramas, quadro de distribuição de 

trabalho, plano de cargos, check lists e outras a partir da análise de rotinas e processos com vistas à 
racionalização do trabalho. 

- Identificar o arranjo físico, layout, adequado para a melhoria do fluxo de pessoas, documentos e 
comunicações. 

- Elaborar instrumentos de manualização dos processos organizacionais.   
 



 
 

_______________________________________________________________________ 
Av. Juiz de Fora, 1100 

Bairro: Granjas Bethânia – Juiz de Fora – MG – CEP: 36048-000 
Fone: (32) 2102-2103  -2102-2104 

E-mail: humanasjf@unipac.br  saudejf@unipac.br - http://www.unipac.br 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
1 – Introdução aos estudos de Organização, Sistemas e Métodos (OSM)  
Definição de Organização, Sistemas e Métodos. 
Evolução das Teorias de Administração e a inserção de Organização, Sistemas e Métodos. 
Função do analista organizacional. 
 
2 – Aspectos da Organização  
Tipos de autoridade: Linha, Staff , Funcional e Fiscalização. 
Burocracia versus  Adhocracia. 
Organizações atuais e tendências: novos paradigmas.  
Delegação como instrumento gerencial.  
 
3 - Estruturas organizacionais 
Patologia das organizações. 
Representações gráficas das estruturas: organogramas/funcionogramas. 
Alcance do Controle e o estudo do número de subordinados. 
Estrutura plana e alta, conseqüências e tendências. 
 
4 - Análise Administrativa - diagnóstico organizacional  
Estratégia para um diagnóstico organizacional. 
Instrumentos para levantamento de dados: Entrevista, Questionários, Observação Direta, Relatórios. 
Análise do processo operacional e alternativas de ação.  
 
 
5 –Instrumentos para análise e melhorias de processos 
MASP e as ferramentas:  
Fluxogramas.  
Check lists. 
Brainstorming. 
Brainwriting. 
Ciclo PDCA  
Diagrama de Ishikawa ou Diagrama de Causa e Efeito. 
5W 2H 
Matriz GUT  
QDT  
Plano de cargos  
 
6 – Estudo do Layout - arranjo físico 
A simplificação do trabalho. 
Indicadores de problemas de layout. 
Recomendações para um layout adequado. 
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Prática dos “5s” nas empresas. 
 
7– Formulários e Manuais da organização  
Formulários e manuais eletrônicos/on-line 
Instruções para elaboração. 
 
 

METODOLOGIA DE ENSINO 
 
Aulas teóricas e práticas, trabalhos de Pesquisa Bibliográfica, leitura e discussão de  revistas científicas, 
jornais e outros textos, apresentação de Seminários com temas previamente escolhidos, grupos de estudo 
dirigido com roteiros preparados pelo professor.  
 

RECURSOS DIDÁTICOS 
Roteiros para acompanhamento das aulas teóricas e práticas, elaborados pelo professor,  sugestões de leituras 
e títulos para preparação de Seminários, roteiros para estudo dirigido em grupo ou individual, previamente 
preparado pelo professor, quadro-negro, datashow, retroprojetor, vídeo e computador  para exibição de CD.  
 

ATIVIDADES DISCENTES  
Avaliações escritas; Trabalhos em grupos e pesquisas; Trabalhos individuais; Relatórios de aulas práticas ou 
atividades simuladas. 
 
 
PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 
 
1ª Avaliação: 
- Prova: 21/03/2014 - 20 pontos  
- Exercícios: 10 pontos 
2ª Avaliação  
- Prova: 09/05/2014 – 20 pontos 
- Seminário  - 10 pontos  
3ª Avaliação  
- Prova: 03/07/2014 – 20 pontos 
- Avaliação Desempenho Acadêmico (ADA) – 20 pontos. 
Avaliação Suplementar: 11/07/2014  – 40 pontos 
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