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EMENTA

A evolução histórica e as diferentes abordagens da organização do trabalho: do nascimento das
fábricas à produção enxuta. As abordagens clássicas: o taylorismo e os princípios da administração
científica. O fordismo e a linha de montagem: a produção em massa. A escola de relações humanas
e a motivação para o trabalho. A produção enxuta e a intensificação do trabalho
OBJETIVOS

 Identificar as características das formas de organização do trabalho e as repercussões de
cada forma de organização com relação aos trabalhadores, ao produto, à produção e ao
mercado.

 Proporcionar o entendimento das pessoas no trabalho, mostrando como a produção se
realiza e sua relação com as formas de organização adotadas.

 Proporcionar um comportamento reflexivo sobre as formas de organização do trabalho e
sobre possíveis influências na vida dos trabalhadores.

METODOLOGIA (Recursos, materiais e procedimentos)

Aulas expositivas e debates de textos e artigos da área.

RECURSOS MATERIAIS UTILIZADOS:
Quadro branco, data show e notebook.

FORMAS DE AVALIAÇÃO

AVALIAÇÃO:

1ª nota (1EE): Seminário temático

2ª nota (2EE): Artigo científico

Critério de aprovação:

M = (1EE+2EE)/2

M = Média de aproveitamento do aluno

Aprovação com média de aproveitamento superior a sete (7,0) e no mínimo de 75% de frequência

mínima nas aulas (teóricas ou práticas).

O aluno que possuir média inferior a sete, passará por uma avaliação final onde o mesmo deverá

possuir média superior a 5,0 para aprovação.
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