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1 – FAÇA O ORGANOGRAMA DE SUA ESCOLA.

2- FAÇA O FLUXOGRAMA DO PROCESSO DE MATRÍCULA DOS ALUNOS.
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A teoria burocrática de Max Weber é uma espécie de organização humana baseada na
racionalidade, ou seja, os meios devem ser analisados e estabelecidos de maneira
totalmente formal e impessoal, a fim de alcançarem os fins pretendidos. Dessa forma,
na teoria burocrática há grande ênfase na eficiência.

Max Weber (1864-1920), sociólogo alemão, foi o criador da Teoria da Burocracia.
A burocracia é uma forma de organização humana que se baseia na racionalidade, isto é, na
adequação dos meios aos objetivos (fins) pretendidos, a fim de garantir a máxima eficiência
possível no alcance desses objetivos.
Desenvolve-se a partir dos anos 40, afim de melhorar a gestão sob comando até então da
administração clássica.
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A organização formal é formada por um conjunto de atributos, condutas,
procedimentos e normas previamente estabelecidas para dar sustentação à rotina
empresarial, mantendo as diversas variáveis do negócio alinhadas e caminhando no
mesmo sentido.
Em outras palavras, a organização formal está diretamente ligada à conduta organizacional,
que passa pela leitura dos valores institucionais e pelo código de ética corporativa e
profissional. Trata-se da forma como são estruturados os processos, como são divididas as
tarefas, como é distribuída a informação e outras variáveis estruturais e funcionais.
A organização formal também diz respeito à hierarquia, ao plano de cargos e salários, às
interações entre os departamentos, à estrutura funcional e às obrigações individuais.
Convém que essa organização formal seja aceita e cumprida, uma vez que só assim a sua
eficácia pode ser avaliada, razão pela qual é preciso ficar atento a outra face do
comportamento organizacional, que é a organização informal.

http://www.mundocarreira.com.br/gestao-de-pessoas/entenda-o-conceito-de-etica-corporativa-e-profissional/
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A Teoria Estruturalista surgiu por volta da década de 40, como
um desdobramento de autores voltados para a Teoria da Burocracia que tentaram conciliar
as teses propostas pela Teoria Clássica e pela Teoria das Relações Humanas. Os autores
estruturalistas procuram inter-relacionar as organizações com o seu ambiente externo, que
é a sociedade maior, ou seja, a sociedade de organizações, caracterizada pela
interdependência entre as organizações.
A Teoria Estruturalista, assim como a Teoria da Burocracia, faz parte também da abordagem
estruturalista. O enfoque da teoria estruturalista é na estrutura e ambiente, assim, de
acordo com Chiavenato (2003), essa teoria trouxe uma importante ruptura com relação as
anteriores. Ela mostra a organização como sendo um sistema aberto que se relaciona com
o ambiente e com outras organizações. A Teoria Estruturalista baseia-se no conceito de
estrutura, que é um todo composto por partes que se inter-relacionam. Portanto, o todo é
maior do que a simples soma das partes. O que significa que os sistemas organizacionais
não são a mera justaposição das partes.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Teoria_da_Burocracia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Teoria_Cl%C3%A1ssica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Teoria_das_Rela%C3%A7%C3%B5es_Humanas
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De acordo com Chiavenato (2003), esta teoria caracteriza-se por sua múltipla
abordagem, englobando em sua análise a organização formal e informal,
recompensas materiais e sociais e entre outros, reconhecem os conflitos
organizacionais, ditos como inevitáveis. Por fim, os estruturalistas fazem uma
análise comparativa entre as organizações, propondo tipologias, como, a de
Etzione (1980), na qual ele se baseia no conceito de obediência, e a de Blau
e Scott (1970), que se baseia no conceito de beneficiário principal.
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Teoria Clássica
Organização formal
Princípios gerais da Administração
Funções do Administrador

Teoria da Burocracia
Organização formal
Burocrática
Racionalidade organizacional
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Teoria estruturalista

Múltipla abordagem: Organização formal e informal
Análise intra – organizacional e análise inter-organizacional.
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Há pelo menos três tipos de habilidades necessárias para que o
administrador em OSM possa executar eficazmente o processo
administrativo: a habilidade técnica, a habilidade humana e a habilidade
conceitual.
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Habilidade Técnica Habilidade Humana Habilidade Conceitual 

Levantar dados, analisar, elaborar e
implantar sistemas administrativos
Lidar com programas, processos, 

processamentos, métodos e 
técnicas de análise administrativa, 

tendo em vista a planificação 
detalhada do processo de trabalho

Reunir ideias de forma lógica
Ter conhecimento das ferramentas 

e processos que a empresa usa

Capacidade de 
discernimento para trabalhar 
com pessoas, compreender 

suas atitudes e
motivações e aplicar uma 

liderança eficaz

Compreender as complexidades da
empresa como um todo, e o 

ajustamento do comportamento 
da pessoa

dentro da estrutura organizacional;
Promover ajustamentos 

necessários
que são evidenciados através de

levantamento e da análise de 
dados dos

sistemas administrativos


