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1. Ementa 
 
Conceitos básicos. A evolução da qualidade. Qualidade de produto. Fundamentos da produtividade. 

Planejamento da produtividade com as ferramentas gerenciais. Qualidade de serviço. Gestão da 
Qualidade Total (TQM). Reengenharia. Criatividade. Estratégias para a Qualidade Total: orientada 
para o cliente; contínua; participativa. Os conceitos de cliente interno e externo. Estratégias de 

aprimoramento contínuo. O cenário nacional da qualidade. 

 
2. Objetivos 

2.1 Objetivo Geral 

Capacitar para o mercado competitivo, para atuar como agente de mudança na cultura organizacional 
e nas estratégias, estabelecendo a qualidade como fator chave de sucesso nas organizações. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

• Desenvolver o entendimento, mudanças de atitudes quanto a compreensão da filosofia e da 

prática das técnicas qualidade, considerando suas diversas atuações em todas as fases do produto 
e serviço, bem como seu efeito perante os clientes.  

• Desenvolver habilidades para as principais técnicas de qualidade.  

• Compreender, controlar e melhorar processos de trabalho.  

• Compreender, controlar e melhorar instrumentos de tomada de decisão. 

 
3. Conteúdo Programático 
 
Evolução e conceito de qualidade.  
 
Processo de melhoria contínua.  
Premio Nacional da Qualidade 
Normas ISO 

 
Padronização e melhoria.  
Trilogia Juran; Ciclo PDCA; Gerenciamento da melhoria e gerenciamento da rotina. 
 

Ferramentas de gerenciamento.  
Brainstorming; Cartas de controle; Diagrama de causa e efeito e dispersão; Estratificação; 

Fluxograma; Folha de verificação; Gráfico de pareto; Histograma; Matriz GUT; 5W2H. 
 
Métodos específicos de gestão.  
 5S; Programa 8S; Seis sigma; DMAIC; QFD; Benchmarking; Reengenharia; Análise de valor. 
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A qualidade do projeto ao produto.  
Qualidade do projeto, conformação; Gestão integrada; Avaliação; Conceito e avaliação dos 
defeitos; Controle.

 
4. Metodologia (Estratégias de Ensino-Aprendizagem) 
 
Diante desta nova realidade de aulas remotas a disciplina contará com aulas síncronas e assíncronas. 

Nas aulas assíncronas, serão disponibilizados todos os materiais referentes a disciplina, como 
vídeoaulas, slides, artigos e demais materiais necessários para levar o conteúdo da disciplina até o 

discente.  
Nas aulas síncronas, chamadas de aulas de Feedback (conforme cronograma desta disciplina), os 

discentes terão oportunidade de sanar suas dúvidas quanto aos conteúdos dispostos nas aulas 
anteriores a este encontro.  

 
4.1 Aulas Síncronas 
 
As aulas síncronas ocorrerão no horário normal da aula da disciplina.  

As aulas acontecerão em plataformas ainda a serem definidas (Google Meet, Webconf, ...).  
O link para cada aula será disponibilizado na plataforma moodle. 

 
4.2 Aulas Assíncronas 
 
As aulas assíncronas serão disponibilizadas sempre na data da aula, ou seja, cada conteúdo 

programático, terá um item tópico específico na plataforma moodle com todo o material necessário 
para o aprendizado do conteúdo. Este material será composto de: 

• Videoaulas realizadas pelo professor, apresentando e explicando o conteúdo; 

• Slides da aula, para que o aluno possa acompanhar e fazer as anotações necessárias do 

conteúdo explicado pelo professor; 

• Artigos, vídeos e reportagens de apoio ao entendimento do conteúdo; 

• Atividades de aprendizagem.  

Outras observações: 

Todo o material necessário para a disciplina será postado e atualizado na plataforma moodle conforme 
o cronograma de aula. 

Os conteúdos referentes as aulas presenciais antes da paralização serão disponibilizadas via moodle. 
A programação das aulas pode sofrer alteração, sendo estas comunicadas via moodle ao estudante. 

 
5. Sistema de Avaliação e Presença 
 
Com base na nova proposta de metodologia a ser utilizada e visando atender os objetivos de ensino, 

a avaliação da aprendizagem será realizada de forma progressiva, de modo que a cada etapa de aula, 
o aluno terá uma avaliação de conteúdo, somando um total de 5 (cinco) avaliações. Cada uma destas 

avaliações representa 20% da nota final. 
 

Cada avaliação contará com o prazo de uma semana para ser respondida, não sendo possível 
ultrapassar o prazo determinado no cronograma. Não existe a possibilidade de segunda chamada em 

nenhuma destas avaliações, o aluno que não responder dentro do prazo ficará sem nota na avaliação. 
 

As presenças serão contabilizadas conforme a entrega das avaliações de conteúdo. Assim cada 
entrega representará a presença dos dias referente aos conteúdos das aulas assíncronas. No calendário 

programático estão descritas as avaliações e a quantidade de presença relativa a estas. 
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As aulas Síncronas terão suas presenças computadas em cada aula. Em casos excepcionais, em que o 

aluno não possa estar presente na aula síncrona, este deve justificar sua presença por e-mail 
(ricardo.buss@ufsc.br). 

 
As presenças das aulas antes da paralização serão todas justificadas não prejudicando os alunos. 

 
Obs.:  
1. As datas das atividades acima constam no calendário programático; 
2. Será atribuída nota 0 (zero) ao aluno que não comparecer às atividades avaliativas no prazo estabelecido; 
3. Será considerado aprovado o aluno que apresentar ao final do semestre freqüência igual ou superior a 75% (setenta e 
cinco por cento) e média final igual ou superior a 6,0 (seis vírgula zero); 
4. O aluno que ao final do semestre obtiver média final entre 3,0 (três vírgula zero) e 5,5 (cinco vírgula cinco), deverá 
realizar prova de recuperação contemplando todo o conteúdo ministrado na disciplina, conforme data agendada no 
calendário programático; 

 
 
Atendimento Extraclasse 
 
Será realizado durante a semana, pelo seguinte endereço eletrônico: ricardo.buss@ufsc.br 
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12/nov
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As estratégias de ensino serão disponibilizadas no moodle da seguinte forma: aulas assíncronas: vídeoaulas, 

slides, artigos e demais materiais necessários para o entendimento do conteúdo; e as aulas síncronas (feedbak): 

discussão, esclarecimento de dúvidas, e outros assuntos de interesse da aula. 

Obs: O cronograma de aula podem sofrer eventuais alterações, servindo como base do planejamento do semestre.
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