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1- EMENTA
Estudo de relevância para a formação acadêmica do aluno em sua respectiva área de concentração
de estudos. Estes estudos específicos visam a permitir a permanente atualização na área, através de
temas não contemplados em outras disciplinas.

2- OBJETIVOS
A gestão de operações pode ser descrita conceitualmente como o gerenciamento de todas as
atividades direta ou indiretamente envolvidas nos processos de produção de bens e serviços das
organizações, visando atender às exigências de tempo, custo e qualidade – entre outros requisitos  de
seus clientes. 
Este tópico abordará especificamente a gestão da Qualidade e objetiva  Contribuir para a formação
de profissionais que, ao prestar serviços para qualquer empresa, estejam capacitados para aplicar
técnicas e utilizar ferramentas que propiciem a melhoria contínua de produtos e serviços, otimizando
os processos, visando com isso ampliar permanentemente os níveis de satisfação dos clientes ao
atender suas expectativas e necessidades.

3- CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
O curso está estruturado em cinco eixos temáticos. Os diferentes temas serão discutidos a partir de
uma abordagem sistêmica e integrada:

 Visão sistêmica de um processo de produção
 O processo evolutivo da função Qualidade
 Filosofias da qualidade
 Ferramentas para controle e Gestão da qualidade
 Normas e processos de certificação e auditoria da qualidade.
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4- PROGRAMA

OBJETIVOS ESPECIFÍCOS, CONTEÚDOS E CARGA HORÁRIA
OBJETIVO ESPECÍFICO CONTEÚDO CH

Conhecer as diversas teorias que
explicam a gestão da qualidade

total;

Visão sistêmica de um processo de produção, Teoria de
Sistemas e Gestão por processos. 24

Conhecer as Filosofias e
Ferramentas da Qualidade;

O processo evolutivo da função Qualidade
e Ferramentas para controle e Gestão da qualidade 12

Conhecer o Modelo de
Excelência da Qualidade e o

processo de certificação

Norma NBR ISO 9001 e processos de certificação  e
auditoria da qualidade 24

5- METODOLOGIA
Aulas expositivas dialogadas com auxílio do quadro, slides e estudo de casos. Uma visita técnica
e/ou uma aula palestra com um prático da área de conhecimento. O material de apoio à disciplina
estará disponível na Internet, em armazenamento em nuvem, inclusive  com as orientações para os
trabalhos. À critério do professor algumas aulas poderão  ser realizadas em ambiente virtual, de
modo que possibilite que os alunos apresentem seminário sobre a Gestão da Qualidade tomando
como base os requisitos da norma NBR ISO 9001:2015 (N2). 

6- AVALIAÇÃO
Os alunos serão avaliados através de exercícios semanais (presenciais ou remotos), 1 trabalho de
pesquisa, 1 avaliação individual e pela sua participação em sala de aula. O total da nota do semestre
é de 10,0 pontos (100%). Poderão ser modificados os peso de cada nota, caso o desempenho da
turma e a participação e colaboração dos alunos para o andamento dos trabalhos da disciplina não
sejam considerados os mais adequados, a critério do professor.

Os pontos serão divididos como segue:
N1 – Nota obtida nos exercícios semanais multiplicada pelo peso 0,3.
N2 – Nota obtida no trabalho de pesquisa multiplicada pelo peso 0,3.
N3 – Avaliação individual multiplicada pelo peso 0,4.

Média = (N1 + N2 + N3).
Situação Final: se a Média for > 7,0 o aluno estará aprovado, se não deverá prestar uma prova
final.
Nas apresentações dos dois trabalhos de pesquisa será observada a capacidade dos alunos de
desenvolver  um Sistema de Gestão da Qualidade com base nos requisitos da norma NBR ISO
9001:2015. Os trabalhos poderão ser desenvolvidos em grupo de, no máximo, 3 alunos.

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DATA
N1 27/09/2016
N2 13/10/2016
N3 01/12/2016
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