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OPTATIVA  

 

I- EMENTA: 

Análise do Processo e organização do trabalho, enfocando as transformações político-econômicas do capitalismo no final 

do século e as exigências de formação profissional do Serviço Social. 

II- OBJETIVOS: 

Possibilitar aos alunos o conhecimento e análise sobre os novos conceitos e paradigmas organizacionais e as exigências e 

desafios do Serviços Social neste contexto. 

 

 

III- CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

Unidade I 

– A questão do trabalho humano e sua evolução histórica. 

– Avanços tecnológicos e reestruturação produtiva: algumas alternativas para o paradigma fordista. 

– As características do novo paradigma industrial tecnológico. 

– As metamorfoses do mundo do trabalho no capitalismo avançado: heterogeneidade e fragmentação. 

 

Unidade II 

- Tendências dos Modelos de Gestão nas Organizações 

- Os Programas de Qualidade Total como nova estratégia de gestão: avanços e desafios na especialidade brasileira. 

- Os impactos dos novos modelos organizacionais: qualidade de vida no trabalho, trabalho em equipe, criatividade 

organizacional. 

- Simbolismo e Cultura de Empresa 

 

Unidade IV 

- O Serviço Social no novo contexto organizacional: desafios e Perspectivas. 

- Abordagem sistêmica e estratégica do Serviço Social junto à área de Recursos Humanos. 

- A importância do trabalho inter e multidisciplinar. 

 

METODOLOGIA 

Exposição dialogada, seminários, debates, apresentação de vídeos, discussão em grupo. 

AVALIAÇÃO 

- Realização de uma prova escrita 

- Realização de seminário em grupo para apresentação em sala de aula com avaliação. 

- Realização de um trabalho em grupo investigativo sobre os programas de Qualidade Total e Qualidade Vida no 

Trabalho nas empresas do Espírito Santo. 
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