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CURSO: BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  

Turno: EaD – EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

 

INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Currículo 

2011 

Unidade Curricular 

ORGANIZAÇÃO, PROCESSOS E TOMADA DE DECISÃO 

Professor: BEZAMAT DE SOUZA NETO 
Departamento 

DECAC 

Período 

04 

Carga Horária 
Código CONTAC 

 
Teórica 

 

Prática 

 

Total 

60h 

Tipo 

 

Habilitação / Modalidade 

EAD 

Pré-requisito 

 

Co-requisito 

-- 

 

EMENTA 

 
Organização e reorganização. Organogramas. Aproveitamento racional do espaço físico. 
Processos: fluxogramas e otimização. Condicionantes e componentes da estrutura 
organizacional: autoridade, responsabilidade e comunicação; estratégia, tecnologia, 
ambiente, pessoas e objetivos. Departamentalização. Centralização e Descentralização. 
Métodos e instrumentos de modernização de estruturas, sistemas e processos das 
organizações. Estruturas alternativas; tendências atuais. A função decisão no contexto da 
Administração. Administração como um processo de tomada de decisões empresarial: 
análise estratégica, alocação e mobilização dos recursos, especificações e desempenho. 
Tipos de decisão. Métodos e processos de tomada de decisão. 

Instrumentos para a tomada de decisão. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE APRENDIZAGEM 

 

 Identificar as principais variáveis e suas relações com ambientes, micro e macro, 
presentes nas atividades organizacionais; 

 Avaliar a tipologia predominante e sua contribuição para o desempenho de atividades; 

 Construir mapas de relacionamento ou mapeamento de processos, tendo por base 
processos, fluxos e transformação, que dão sustentação às atividades de maior 
interação em uma organização; 

 Perceber e avaliar o valor agregado em um processo;  

 Identificar os pontos fortes e os pontos fracos da organização para melhorar as suas 
atividades; 

 Distinguir aspectos de relacionamentos formal e informal em uma organização; 

 Estabelecer diferenças entre o empowerment e a delegação de autoridade; 

 Constatar que os princípios de estruturas virtuais e de estruturas orientadas a 
processos estão presentes nas atividades organizacionais; 

 Identificar aspecto molecular em estruturas tradicionais;  

 Estabelecer relação entre os comportamentos organizacionais e os verificados em suas 
atividades; 
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 Definir o conceito de processo decisório; 

 Identificar suas etapas históricas; 

 Descrever as características dos modelos, das estratégias, dos atores e dos tipos de 
decisão envolvidos no processo;  

 Identificar papéis profissionais relacionados à tomada de decisão; 

 Definir os conceitos de liderança, informação e comunicação no ambiente da tomada 
de decisão; 

 Reconhecer a importância dessas variáveis para serem utilizadas pelo gestor nas 
organizações;  

 Considerar essas variáveis no planejamento organizacional; 

 Identificar as etapas históricas do processo decisório no ambiente da gestão pública; 

 Comparar a tomada de decisão no ambiente público em relação ao privado; e 

 Identificar os papéis profissionais relacionados à gestão pública no processo decisório. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
Unidade 1 – ORGANIZAÇÃO E REORGANIZAÇÃO 
Conceito de organização; 
Organograma, tipologias e layout; 
Gestão de processos; 
Características de processos; e 
Instrumentos de organização. 
 
Unidade 2 – ESTRUTURAS ORGANIZACIONAIS 
Introdução; 
Tipos de estruturas; 
Características estruturais; e 
Comportamentos organizacionais. 
 
Unidade 3 – A FUNÇÃO DECISÃO NO CONTEXTO DA ADMINISTRAÇÃO 
Noções preliminares sobre a história do processo decisório; 
Os atores do processo decisório;  
Modelos no processo decisório;  
Modelo Administrativo ou Teoria da Racionalidade Limitada;  
Tipos, estilos e níveis de tomada de decisão;  
Níveis de tomada de decisão em uma organização;  
Situação de certeza, risco e incerteza na tomada de decisão; e  
Pensamento linear e sistêmico no processo decisório. 
 
Unidade 4 – LIDERANÇA, INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO PROCESSO 
DECISÓRIO 
Liderança e processo decisório;  
Informação e processo decisório;  
O valor da informação;  
A tecnologia da informática como apoio à decisão;  
Outras técnicas utilizadas na tomada de decisão;  
A importância da comunicação no ambiente da tomada de decisão; e  
Os novos caminhos na pesquisa sobre a tomada de decisão. 
 
Unidade 5 – PROCESSO DECISÓRIO NOS SETORES PÚBLICO E PRIVADO 
As dimensões da decisão no setor público;  
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Departamento Administrativo do Serviço Público (DASP);  
O desenvolvimento autossustentado da nação;  
Governabilidade;  
A efetividade dos órgãos públicos;  
Organizações públicas não são organizações privadas; 
A adequação finalística dos órgãos públicos;  
O funcionamento da máquina pública; 
O comportamento dos servidores públicos;  
As dimensões da decisão no setor privado; e  
As decisões empresariais. 

 

METODOLOGIA E RECURSOS COMPLEMENTARES 

 

Interação via Plataforma Moodle. 

. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

40% da nota atribuída aos trabalhos feitos pela Plataforma Moodle e 60% pela avaliação 

presencial aplicada nos polos. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

D’ASCENÇÃO, Luiz Carlos M. Organização, sistemas e métodos. São Paulo: Atlas, 2001. 
 
GOMES, Luiz Flávio Autran Monteiro; GOMES, Carlos Francisco Simões; 
 
ALMEIDA, Adiel Teixeira. Tomada de decisão gerencial: enfoque multicritério. São Paulo: 
Atlas, 2002. 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 
ARAÚJO. Organização, sistemas e métodos e as tecnologias de gestão organizacional. 
Vol. I. São Paulo: Atlas, 2005. 
 
______. Organização, sistemas e métodos. Vol. II. São Paulo: Atlas, 2006. 
 
MOTTA, Fernando Prestes; VASCONCELOS, Isabella Gouveia. Teoria geral da 
administração. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2002. 
 
PEREIRA, Maria José Lara de Bretas; FONSECA, João Gabriel Marques. Faces da 
decisão: as mudanças de paradigmas e o poder da decisão. São Paulo: Makron Books, 
1997. 
 
RAMOS, Guerreiro Alberto. A nova ciência das organizações: uma reconceituação da 
riqueza das nações. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1989. 
 
SIMON, Herbert Alexander. Comportamento administrativo. Rio de Janeiro: Fundação 
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Getúlio Vargas, 1970. 

 

Coordenador 

  

 
 
 


