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PROGRAMA DE DISCIPLINA 

 
Discipl ina: Organização e Métodos - ADM  01815 
 
Professora: Aigline de Menezes Paes Vervloet  (aigline@terra.com.br)  
 
Carga Horária: 60 horas  

 
3º Período - 2010/2     
 
 
1 EMENTA 
 
A função O&M administrativa; visão sistêmica de projetos; tipos de estruturas 
organizacionais; funcionagrama; fluxograma: tipos de simbologia; racionalização dos 
fluxos de informação; elaboração de normas e procedimentos administrativos: o 
problema da comunicação na empresa; o desenvolvimento de um sistema de 
comunicações normativas. 
 
 
2 OBJETIVOS 
 

   A disciplina deverá abranger conceitos e ferramentas que permitam a melhor 
compreensão dos sistemas administrativos, bem como do contexto de atuação de 
uma empresa, de modo despertar nos alunos a sensibilidade e a visão crítica 
necessárias, capacitando-os a interpretar e a agir sobre a dinâmica organizacional 
interna, na busca pela eficiência e eficácia do processo produtivo. 
 
 
3  MÉTODO DE ENSINO 
 
A disciplina será ministrada por meio de exposição dialogada, estudos dirigidos, 
cases, filmes, seminários, exercícios de fixação, podendo ser apoiados por recursos 
audiovisuais. 
Ao professor caberá a apresentação e provocação de debates das idéias centrais 
dos assuntos tratados em aula e aos alunos a leitura dos textos, bem como a 
participação ativa nos debates e nas atividades propostas.  
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4  MÉTODO DE AVALIAÇÃO 
 
4.1  Provas parciais: Duas  
 
4.2 Presença, participação nas aulas e exercícios em sala (cases, análises, 
fichamentos, resenhas de filmes, etc). 
 
4.3  Seminário em grupo:  

Apresentação de tema do Curso em sessão previamente agendada, sendo, 
necessariamente, entregue uma versão escrita da pesquisa realizada, digitada de 
acordo com as normas da ABNT.  

Os grupos deverão se aprofundar em um dos temas da disciplina, 
problematizando questões e autores. 

O seminário será avaliado da seguinte forma: 
• Trabalho escrito = 30% 
• Apresentação individual/desenvolvimento individual  = 20% 
• Criatividade/qualidade da apresentação  = 30% 
• Coesão grupal  = 20%  

 
 
 
5  DA COMPOSIÇÃO DAS NOTAS e MÉDIAS 
 
A composição das notas ocorrerá da seguinte forma: 
 
Nota 1º Bimestre : Prova (60%) + presença/participação e exercícios diversos (40%) 
= 100% 
Nota 2º Bimestre : Prova (60%) + presença/participação e exercícios diversos (40%) 
= 100%  
Nota Seminário: Trabalho escrito (30%) + Apresentação individual/desenvolvimento 
individual (20%) + Criatividade/qualidade da apresentação (30%) + coesão grupal  
(20%) = 100%  
 
 

Para aprovação na disciplina o aluno deverá ter méd ia semestral igual ou 
maior que 7,0 (sete) ( média semestral = nota do 1º bimestre + nota do 2º bimestre 
+ nota do seminário, dividido por 3). 
 

Caso o aluno não alcance nota 7,0  (sete) na média semestral, deverá se 
submeter à prova final, com todo o conteúdo da disciplina . A média final, nesse 
caso, será composta da média semestral + nota da prova final, dividido por 2, 
devendo ser igual ou superior a cinco para que o aluno seja considerado aprovado 
na disciplina. 
 
Observação importante  : independente da nota será reprovado aquele aluno  
que apresentar mais que 25% de faltas  no decorrer do semestre. O abono das 
faltas será somente concedido por meio de requerimento e dentro dos casos 
previstos pelo regulamento da Universidade. 
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6. CRONOGRAMA e CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
Aula 

CONTEÚDO REFERÊNCIAS 
BÁSICAS 

METODOLOGIA 

1ª Apresentação da 
disciplina 

Entrevista “Arquivologia na 
atualidade” 

Dinâmica de apresentação, 
resenha e debate  

2ª Revisão Teorias 
ADM 

filme e slides 
MAXIMIANO (2004); MOTTA 
e VASCONCELOS (2009) 

Aula Expositiva dialogada 
Questões para reflexão 

3ª O processo 
produtivo; O 
negócio da 
empresa 

Slides  
MAXIMIANO (2004); MOTTA 
e VASCONCELOS (2009); 
SOBRAL e PECI (2008). 

Aula Expositiva dialogada 
Questões para reflexão 

4ª Estratégia 
organizacional 

Artigo e slides Aula Expositiva dialogada; 
debate de artigo 
 

5ª Visão Sistêmica Slides 
MAXIMIANO (2004); MOTTA 
e VASCONCELOS (2009) 

Aula Expositiva dialogada 

6ª Estrutura 
Organizacional; 
organograma e 
funcionagrama 

Slides 
SOBRAL e PECI (2008); 
ARAÚJO (2007); CURY, 
(1995); OLIVEIRA (2004). 
 

Aula Expositiva dialogada; 
discussão fichamento de texto 

7ª Tipos de 
estruturas 
organizacionais 

Filme Resenha e discussão sobre 
filme 

8ª Fluxograma Slides 
ARAÚJO (2007); CURY, 
(1995); OLIVEIRA (2004). 
 

Aula Expositiva dialogada 
 

9ª Tipos de 
simbologia 

Slides e Texto Exercícios de fixação 

10ª A função 
“Organização” 

Texto Discussão de Fichamento, 
Estudo de Caso em grupo 

11ª Revisão para 
prova 

Slides, textos e artigos. Plantão de dúvidas 

12ª 1ª PROVA 
Bimestral 

Prova parcial (conteúdos 
ministrados até o momento) 

 

13ª Correção das 
questões da prova 

 Entrega das provas e 
trabalhos/exercícios do 
bimestre – Divulgação da 
nota parcial 

14ª Introdução ao 
tema e proposição 
dos seminários 

MINTZBERG (2000); 
SOBRAL e PECI (2008); 
MOTTA e VASCONCELOS 
(2009). 

Aula Expositiva dialogada; 
sorteio dos capítulos e ordem 
dos grupos 
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15ª CONGRESSO de 
Arquivologia 

Seleção de artigos para 
apresentação 

CONGRESSO 

16ª Gestão 
Organizacional e 
Arquivologia 

Artigos Congresso Apresentação dos artigos 
selecionados (em grupo) 

17ª Seminário 1 Safári de Estratégia Cap. 2 
e 3 

 

18ª Seminário 2 Safári de Estratégia Cap. 4  
19ª Seminário 3 Safári de Estratégia Cap. 5 

e 6 
 

20ª Seminário 4 Safári de Estratégia Cap. 7  
21ª Seminário 5 Safári de Estratégia Cap. 8 

e 9 
 

22ª Seminário 6 Safári de Estratégia Cap. 
10 e 11 

 

23ª Elaboração de 
normas e 
procedimentos 
administrativos  

Slides 
ARAÚJO (2007); CURY, 
(1995); OLIVEIRA (2004). 
 

Aula Expositiva dialogada 
Exercícios de fixação 

24ª O problema da 
comunicação na 
empresa 

Slides 
SOBRAL e PECI (2008); 
ARAÚJO (2007); CURY, 
(1995); OLIVEIRA (2004). 
 

Aula Expositiva dialogada 
Questões para reflexão 

25ª Desenvolvendo 
de um sistema de 
comunicações 
normativas. 
 

Texto Estudo de caso  
 

26ª Gestão da 
informação 

Slides 
MAXIMIANO (2004); MOTTA 
e VASCONCELOS (2009); 
SOBRAL e PECI (2008); 

Aula Expositiva dialogada 
e discussão de fichamento 

27ª Exercícios de 
revisão  

Slides, textos e artigos. Plantão de dúvidas 

28ª 2ª PROVA 
bimestral 

Prova parcial (conteúdos 
ministrados após a 1º prova, 
inclusive seminários) 

 

29ª Correção das 
questões da prova 

 Entrega das provas e 
exercícios do bimestre – 
Apresentação dos resultados 
do semestre 

30ª Prova final Todo conteúdo ministrado 
no semestre (inclusive 
seminários) 

 

31ª Divulgação do 
resultado final 
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Esse conteúdo programático poderá sofrer alterações  visando melhor 
aproveitamento.  
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No decorrer do semestre, serão indicados artigos ci entíficos, estudos de caso e filmes 
para a complementação da aprendizagem. 


