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PLANO DE ENSINO 

 

1) IDENTIFICAÇÃO 

Instituição: Universidade Federal de Santa Catarina 

Curso: Administração 

Disciplina: Administração e Análise Ergonômica do Trabalho (qualidade) 

Professor: Rogerio Tadeu de Oliveira Lacerda, rogerlacerda@gmail.com  

Código: CAD 7805; Carga Horária: 36h; Créditos: 02 

Semestre: 2020-1 

 

2) EMENTA 

Dimensão da Qualidade, histórico, Cultura e conceituação da qualidade. Métodos e estilos 

gerenciais, sistema de qualidade - clientes, produtos/serviços, controle do processo. 

Desenvolvimento do potencial humano – o homem na empresa: abordagens; aspectos 

motivacionais; educação e treinamento. Programa de qualidade. Garantia e certificação da 

qualidade. 

 

3) OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA 

Propiciar aos alunos conhecimentos e prática a respeito da Qualidade nas organizações 

modernas. 

 

4) OBJETIVOS ESPECÍFICOS DA DISCIPLINA 

O aluno no final do período letivo estará em condições de: 

a) conceituar qualidade e entender a necessidade da visão dos clientes e contexto externo;  

b) controlar e aperfeiçoar o sistema e processos de qualidade;  

c) desenvolver o potencial humano, educando-o e treinando-o;  

d) propiciar práticas com as ferramentas de qualidade e análise de processos. 

 

5) CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

A importância da dimensão Qualidade. Conceituação da qualidade. Melhoramento e 

planejamento da Qualidade. Controle da Qualidade. Potencial humano voltado para a qualidade. 

Sistema da Qualidade - processos e técnicas. Programa e certificação da Qualidade. Ferramentas 

da Qualidade. Desenho e Análise de Processos de Negócios. 

 

mailto:rogerlacerda@gmail.com
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6) METODOLOGIA DO TRABALHO 

A disciplina será conduzida com duas frentes metodológicas.  

 

A primeira é a expositiva, onde os alunos tem contato prévio com o conteúdo textual da aula, o 

professor realiza a síntese do conteúdo na forma de vídeos gravados e sana dúvidas dos alunos 

por meio de mensagens do fórum do moodle, momentos live síncronos toda semana em horários 

da aula e, eventualmente, vídeos gravados complementares que enderecem as dúvidas.  

 

A segunda frente é prática, onde os alunos realizarão atividades práticas para a aplicação do 

conteúdo exposto. Essas atividades serão realizadas assincronamente pelos alunos, remetidos 

como tarefas do moodle, e discutidos em momentos live síncronos toda semana, onde o 

professor dará feedback qualitativo do trabalho. 

 

Toda a carga horária da disciplina será assíncrona, com uso exclusivo do moodle para fins de 

comunicação entre professor e alunos. Para fins de dúvidas, reitera-se que o fórum do moodle é 

o único meio onde o professor se comprometerá a responder de forma assíncrona. O professor 

se compromete a responder todas as dúvidas do fórum até (ou durante) o momento síncrono 

subsequente, mas será bem comum o professor responder tão logo o aluno envie sua dúvida. 

 

O professor oferecerá momentos síncronos em horários de aula para sanar dúvidas e apoiar 

alunos no desenvolvimento de atividades práticas. Os momentos síncronos serão optativos e não 

contará como frequência. O professor se programará para gravar momento síncronos, mas os 

alunos deverão contar com falhas técnicas e humanas que poderão ocorrer e, caso ocorram, tais 

momentos não serão repetidos e, obviamente, não poderão ser reproduzidos e ou replicados 

posteriormente. 

 

O uso de emails serão aceitos tão somente para questões pessoais sensíveis dos alunos, e não 

para conteúdo técnico ou administrativo da disciplina. 

 

 

7) SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

 

A avaliação do desempenho acadêmico durante o semestre letivo será composta pelo relatório 

prático, que se caracteriza pela composição incremental das tarefas propostas ao longo das 
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semanas de aula. Apesar do professor dar feedbacks aos alunos e sanar dúvidas semanalmente, a 

nota final será apenas dada no final do semestre. Ou seja, não haverá notas parciais.  

 

DICA IMPORTANTE: O professor alerta aos alunos que é de suma importância que executem 

semanalmente as entregas das tarefas, pois o conhecimento gerado é incremental e as tarefas 

terão dependências com as anteriores. Dessa forma, dificilmente os alunos terão aproveitamento 

satisfatório ao acumular a carga horária apenas nas últimas semanas do semestre letivo, pois 

toda semana o professor emitirá feedback qualitativo sobre os gaps de conhecimentos 

evidenciados pelas entregas semanais. 

 

Como somente haverá uma nota final, o professor irá proferir a nota do trabalho a duas semanas 

antes do final do semestre, garantindo aos alunos tempo para ajustes finais do trabalho e 

incremento da nota (tendo o efeito de “segunda chamada” de uma prova). 

 

Todavia, para os alunos que acompanham semanalmente a disciplina, saberão exatamente os 

pontos limitantes do seu trabalho prático, por meio de feedbacks regulares do professor. 

 

Caso os alunos precisarem de prova de recuperação, essa será realizada em formato de prova 

compreendendo todo o conteúdo da disciplina. 

 

8) FREQUÊNCIA E APROVEITAMENTO NA DISCIPLINA 

A frequência será aferida por entregas semanais das tarefas e poderão ser realizadas em grupos. 

Os alunos que durante a semana anterior, não oferecerem qualquer submissão de tarefas, não 

terão a frequência daquela semana. A submissão da atividade de frequência poderá ser então 

submetida ao longo de qualquer dia e hora daquela semana de aferição da frequência. 

Para efeitos de frequência, o aluno que cumprir 75% das entregas semanais, terá frequência 

suficiente. Se o aluno não entregar alguma atividade, não terá a frequência daquela semana e 

ficará sem feedback qualitativo, necessário para saber o que precisa realizar para ter nota DEZ 

no trabalho final. 
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9) TECNOLOGIAS EMPREGADAS 

 

O moodle será o único meio de comunicação entre o aluno e a disciplina. 

Os momentos síncronos serão executados por meio do WebConf, integrado e publicado via 

moodle. 

As atividades práticas assíncronas serão executadas por meio do Google Docs, acessível de 

forma livre e gratuita aos alunos e a sociedade. 

Em caso de dúvidas e/ou problemas com moodle e/ou webconf, o professor sugere que os 

alunos abram chamado pelo link http://atendimento.setic.ufsc.br/ 

 

 

10) CRONOGRAMA E BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

*vide seção de metodologia para as estratégias de ensino das aulas. 

  

Conteúdo 
Programático Referências 

mar/2
0 

Definição e 
Conceitos da 

Gestão da 
Qualidade 

https://teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18157/tde-08052017-
113255/publico/CaioMarceloLourencoDEFINITIVO.pdf 

 
http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/1033/1/Relat%C3%

B3rio_interno_31-
94_A%20revolu%C3%A7%C3%A3o%20da%20qualidade%20total_his

toria%20e%20modelo%20gerencial.pdf 
 
 

03/set
/20 

Definição e 
Conceitos da 

Gestão da 
Qualidade 

https://teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18157/tde-08052017-
113255/publico/CaioMarceloLourencoDEFINITIVO.pdf 

 
http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/1033/1/Relat%C3%

B3rio_interno_31-
94_A%20revolu%C3%A7%C3%A3o%20da%20qualidade%20total_his

toria%20e%20modelo%20gerencial.pdf 
 

10/set
/20 

Como pensar 
sobre qualidade. 
Melhoramento 
da Qualidade 

https://teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18157/tde-08052017-
113255/publico/CaioMarceloLourencoDEFINITIVO.pdf  

 
http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/1033/1/Relat%C3%

B3rio_interno_31-
94_A%20revolu%C3%A7%C3%A3o%20da%20qualidade%20total_his

toria%20e%20modelo%20gerencial.pdf 
 

http://atendimento.setic.ufsc.br/
https://teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18157/tde-08052017-113255/publico/CaioMarceloLourencoDEFINITIVO.pdf
https://teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18157/tde-08052017-113255/publico/CaioMarceloLourencoDEFINITIVO.pdf
http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/1033/1/Relat%C3%B3rio_interno_31-94_A%20revolu%C3%A7%C3%A3o%20da%20qualidade%20total_historia%20e%20modelo%20gerencial.pdf
http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/1033/1/Relat%C3%B3rio_interno_31-94_A%20revolu%C3%A7%C3%A3o%20da%20qualidade%20total_historia%20e%20modelo%20gerencial.pdf
http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/1033/1/Relat%C3%B3rio_interno_31-94_A%20revolu%C3%A7%C3%A3o%20da%20qualidade%20total_historia%20e%20modelo%20gerencial.pdf
http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/1033/1/Relat%C3%B3rio_interno_31-94_A%20revolu%C3%A7%C3%A3o%20da%20qualidade%20total_historia%20e%20modelo%20gerencial.pdf
https://teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18157/tde-08052017-113255/publico/CaioMarceloLourencoDEFINITIVO.pdf
https://teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18157/tde-08052017-113255/publico/CaioMarceloLourencoDEFINITIVO.pdf
http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/1033/1/Relat%C3%B3rio_interno_31-94_A%20revolu%C3%A7%C3%A3o%20da%20qualidade%20total_historia%20e%20modelo%20gerencial.pdf
http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/1033/1/Relat%C3%B3rio_interno_31-94_A%20revolu%C3%A7%C3%A3o%20da%20qualidade%20total_historia%20e%20modelo%20gerencial.pdf
http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/1033/1/Relat%C3%B3rio_interno_31-94_A%20revolu%C3%A7%C3%A3o%20da%20qualidade%20total_historia%20e%20modelo%20gerencial.pdf
http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/1033/1/Relat%C3%B3rio_interno_31-94_A%20revolu%C3%A7%C3%A3o%20da%20qualidade%20total_historia%20e%20modelo%20gerencial.pdf
https://teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18157/tde-08052017-113255/publico/CaioMarceloLourencoDEFINITIVO.pdf
https://teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18157/tde-08052017-113255/publico/CaioMarceloLourencoDEFINITIVO.pdf
http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/1033/1/Relat%C3%B3rio_interno_31-94_A%20revolu%C3%A7%C3%A3o%20da%20qualidade%20total_historia%20e%20modelo%20gerencial.pdf
http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/1033/1/Relat%C3%B3rio_interno_31-94_A%20revolu%C3%A7%C3%A3o%20da%20qualidade%20total_historia%20e%20modelo%20gerencial.pdf
http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/1033/1/Relat%C3%B3rio_interno_31-94_A%20revolu%C3%A7%C3%A3o%20da%20qualidade%20total_historia%20e%20modelo%20gerencial.pdf
http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/1033/1/Relat%C3%B3rio_interno_31-94_A%20revolu%C3%A7%C3%A3o%20da%20qualidade%20total_historia%20e%20modelo%20gerencial.pdf
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17/set
/20 

Melhoramento 
da Qualidade 

 https://teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18157/tde-08052017-
113255/publico/CaioMarceloLourencoDEFINITIVO.pdf  

 
http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/1033/1/Relat%C3%

B3rio_interno_31-
94_A%20revolu%C3%A7%C3%A3o%20da%20qualidade%20total_his

toria%20e%20modelo%20gerencial.pdf 
 

24/set
/20 

Planejamento 
da Qualidade 

REBELATO, Marcelo Giroto; FERNANDES, José Márcio Ramos; 
RODRIGUES, Andréia Marize. Proposta de integração entre 
métodos para planejamento e controle da qualidade. Revista 

Gestão Industrial, v. 4, n. 2, p. 162-185, 2008. 
 

https://www.cronosquality.com/artigos/jmf01.pdf  

01/ou
t/20 

Planejamento 
da Qualidade 

 
ROLDAN, Vivianne Pereira Salas; DE SOUZA FERRAZ, Serafim 

Firmo. Práticas de gestão da qualidade, estratégias competitivas e 
desempenho inovador na indústria de transformação 

brasileira. Revista Ibero Americana de Estratégia, v. 16, n. 1, p. 
99-118, 2017. 

 

https://www.redalyc.org/pdf/3312/331250415006.pdf 
  

08/ou
t/20 

Planejamento 
da Qualidade 

GALDAMEZ, Edwin Cardoza; LOPES, Mariana Braga. Estruturação 
de um sistema de gestão da qualidade para uma empresa do setor 

metal mecânico. Revista Tecnológica, p. 79-88, 2013. 
 

http://www.periodicos.uem.br/ojs/index.php/RevTecnol/article/vie
w/24212/13399  

15/ou
t/20 

Controle da 
Qualidade 

 https://teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18140/tde-12042017-
155134/publico/Dissert_Ulrich_Helen_corrigida.pdf 

22/ou
t/20 

Controle da 
Qualidade 

 https://teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18140/tde-12042017-
155134/publico/Dissert_Ulrich_Helen_corrigida.pdf 

29/ou
t/20 

Qualidade Total 

FERNANDES, Aguinaldo Aragon; COSTA NETO, P. L. O significado do 
TQM e modelos de implementação. Revista Gestão & Produção, v. 

3, n. 2, p. 173-187, 1996. 
 

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0104-
530X1996000200004&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt 

05/no
v/20 

ISO9000 e PNQ 

OLIVEIRA, José Augusto de et al . Um estudo sobre a utilização de 
sistemas, programas e ferramentas da qualidade em empresas do 

interior de São Paulo.  
Produção,  v. 21, n. 4,   2011 . 

https://www.scielo.br/pdf/prod/v21n4/aop_t6_0002_0302.pdf 

12/no
v/20 

Atividades 
práticas com 

BPMN e 

OMG. Business Process Modeling Notation (BPMN).  2009.  
Disponível em:  http://www.omg.org/spec/BPMN.  

https://teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18157/tde-08052017-113255/publico/CaioMarceloLourencoDEFINITIVO.pdf
https://teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18157/tde-08052017-113255/publico/CaioMarceloLourencoDEFINITIVO.pdf
http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/1033/1/Relat%C3%B3rio_interno_31-94_A%20revolu%C3%A7%C3%A3o%20da%20qualidade%20total_historia%20e%20modelo%20gerencial.pdf
http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/1033/1/Relat%C3%B3rio_interno_31-94_A%20revolu%C3%A7%C3%A3o%20da%20qualidade%20total_historia%20e%20modelo%20gerencial.pdf
http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/1033/1/Relat%C3%B3rio_interno_31-94_A%20revolu%C3%A7%C3%A3o%20da%20qualidade%20total_historia%20e%20modelo%20gerencial.pdf
http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/1033/1/Relat%C3%B3rio_interno_31-94_A%20revolu%C3%A7%C3%A3o%20da%20qualidade%20total_historia%20e%20modelo%20gerencial.pdf
https://www.cronosquality.com/artigos/jmf01.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/3312/331250415006.pdf
http://www.periodicos.uem.br/ojs/index.php/RevTecnol/article/view/24212/13399
http://www.periodicos.uem.br/ojs/index.php/RevTecnol/article/view/24212/13399
https://teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18140/tde-12042017-155134/publico/Dissert_Ulrich_Helen_corrigida.pdf
https://teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18140/tde-12042017-155134/publico/Dissert_Ulrich_Helen_corrigida.pdf
https://teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18140/tde-12042017-155134/publico/Dissert_Ulrich_Helen_corrigida.pdf
https://teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18140/tde-12042017-155134/publico/Dissert_Ulrich_Helen_corrigida.pdf
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0104-530X1996000200004&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0104-530X1996000200004&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt
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ferramentas da 
qualidade 

19/no
v/20 

Atividades 
práticas com 

BPMN e 
ferramentas da 

qualidade 
 

Publicação de 
notas parciais 
do trabalho 

final 

OMG. Business Process Modeling Notation (BPMN).  2009.  
Disponível em:  http://www.omg.org/spec/BPMN.  

26/no
v/20 

Feedback dos 
trabalhos 

apresentados 
Todo o conteúdo 

03/de
z/20 

Publicação de 
notas finais do 
trabalho final 

 
Feedback dos 

trabalhos 
apresentados  

Todo o conteúdo 

10/de
z/20 

PROVA DE 
RECUPERAÇÃO  

 
Seminário final 

Todo o conteúdo 

 


