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PLANO DE DISCIPLINA 
NOME DO COMPONENTE CURRICULAR: Princípios de Organização do Trabalho 
CURSO:Técnico em Eletrotécnica 
PERÍODO: 4º 
CARGA HORÁRIA: 33h  
DOCENTE RESPONSÁVEL:  
 

EMENTA 
 
� Identificação das etapas do processo produtivo  
� Problemas e soluções de comportamento organizacional 
� Identificação e compreensãoda estrutura organizacional de empresas 
� Compreensãodas diversas dimensões da qualidade no processo e no produto 
� Controle de qualidade de processos 
 

 OBJETIVOS 
Geral 
� Conhecer os princípios de organização do trabalho e as diversas dimensões da 

qualidade e produtividade. 
Específicos 
� Dotar os alunos das informações voltadas aos princípios deorganização do 

trabalho, através da sua legislação específica. 
� Aplicar os conceitos de organização do trabalho no seu cotidiano na empresa. 
� Trabalhar o aluno para que o mesmo tenha conhecimento da estrutura 

organizacional de uma concessionária de energia elétrica. 
� Dotar o aluno do conhecimento dos problemas e soluções organizacionais. 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

UNIDADE I 
� Estudos do Processo Produtivo 
� Princípios de administração de materiais e da produção 
� Tipos de Produção: produção contínua e intermitente 

UNIDADE II 
� Gerenciar equipes de trabalho 
� Noções básicas de como estruturar equipes de trabalho 
� Noções básicas de como conduzir equipe de trabalho 

UNIDADE III 
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� As funçõesadministrativas: Planejamento, Organização, Direção e 
Controle 

UNIDADE IV 
� Organização (Divisão de Trabalho) 
� Estrutura Organizacional 
� Departamentalização 
� Tipos de Departamentalização: por clientes, por processo, por produtos, 

por localização geográfica, por projeto funcional e mista 
� Enquadramento da departamentalização de uma concessionária de 

energia elétrica 
UNIDADE V 

� Sedimentação da qualidade 
� Conceitos Introdutórios: 
� Eficiência 
� Eficácia 
� Objetivo 
� Meta 
� Qualidade 

UNIDADE VI 
� História e Filosofia da Qualidade 
� Evolução da Gestão pela Qualidade Total 
� Inspeção 
� Controle Estatístico 
� Garantia da Qualidade 
� Qualidade Total 
� 5 S 

 
METODOLOGIA DE ENSINO  

 
� Aula expositiva, pesquisa bibliográfica e trabalhos em grupo 

 
AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM  

 
� Exercício de aprendizagem, trabalhos de pesquisa, auto-avaliação 
 

RECURSOS NECESSÁRIOS 
� Quadro branco.  



 124

� Marcadores para quadro branco.  
� Sala de aula com microcomputador e TV ou projetor multimídia, com acesso à 

Internet, para apresentação de slides ou material multimídia utilizado nas aulas 
teóricas.   
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