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PROGRAMA 
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1 – EMENTA: 
 

Simplificação do trabalho: análise de sistema manual; Racionalização dos 
fluxos de informação.  Quadro de Distribuição das Tarefas (QDT); Formulários: 
técnicas de análise e elaboração.  Organização do espaço físico: convenções e 
fatores ambientais.  Elaboração de normas e procedimentos administrativos: o 
problema da comunicação na empresa; Desenvolvimento de um sistema de 
comunicações normativas. 
 
 
2 - OBJETIVOS:  

 
♦ Conceituar e exemplificar a organização acerca do pensamento 

Administrativo; 
♦ Levantar, analisar, desenvolver e implementar métodos administrativos; 
♦ Analisar os métodos de trabalho e os sistemas administrativos. 

 
 
3 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 

 Unidades 
 

• Introdução: 
 

o Definição de organização/empresa; 
o Conceito de organização do trabalho; 
o A evolução das funções de O&M ao longo dos anos; 
o Necessidade de criação de um órgão de O&M. 
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• Análise Administrativa: 
 

o Conceito e condições ótimas para a realização da análise 
administrativa; 

o Aplicações da análise administrativa; 
o Dificuldades básicas a serem superadas; 
o Cultura da organização; 
o Programa de trabalho para uma análise administrativa. 

 
• Racionalização dos fluxos de informação: 
 

o Visão tradicional e sistêmica de uma organização; 
o Processos Empresariais; 
o Redesenho de Processos. 

 
• Análise dos Métodos de Trabalho: 
 

o Análise do Processamento do Trabalho; 
o Análise da Distribuição do Trabalho (QDT); 
o Análise da Distribuição do Espaço. 

 
• Métodos e Análise de Sistemas Administrativos: 
 

o Análise de Projetos de Formulários e Relatórios; 
o Manuais Administrativos; 
o Processos de Intervenção com Recursos de O&M e Informática. 
 

• A questão da comunicação na organização: 
 

o Comunicação Interna; 
o Comunicação Externa. 

 
 
4 – METODOLOGIA DE ENSINO: 
 

Para o desenvolvimento do Curso será utilizada a seguinte metodologia: 
 

♦ Exposição Dialogada; 
♦ Exercícios individuais e em grupos; 
♦ Leitura e Discussão de Textos; 
♦ Estudos de Casos. 

 
 

5 - METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 
  

Os alunos serão avaliados por meio dos seguintes instrumentos: 
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Duas provas escritas , individuais, sem consulta, correspondendo a 25% e 35% 
da nota final, respectivamente. 
 
Um  trabalho em grupo  correspondendo a 25% da nota final. 
 
Elaboração de fichamentos de textos  a serem entregues ao longo do curso, 
realização de trabalhos em sala de aula e participação somando ao todo 15% da 
nota final. 
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Artigos e publicações recentes de jornais e revistas. 
 
Indicações bibliográficas complementares poderão ser feitas ao longo do período. 

 


