
P R O G R A M A  D E  A P R E N D E N D I Z A G E M  
2º Período Especial de 2020. 

 
 

CURSO: Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas 

DISCIPLINA: FERRAMENTAS DA QUALIDADE - DS662 

CARGA HORÁRIA: 30h e 5h semanais 

PROFESSOR: Paulo Eduardo Sobreira Moraes  

 

Ementa: 

                                                                               
                     -conformidade                                       
                                                                                 
                  9001: Benchmarking, Brainstorming e Diagrama de Afinidade, Ciclo 
PDCA, 5S, 5W2H, Diagrama de causa e efeito, (Ishikawa), Diagrama de Pareto (ABC), 
OEE. 

 

Objetivos 

OBJETIVO GERAL 

Capacitar o estudante a fazer uso das ferramentas clássicas da Qualidade. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

- Avaliar as condições de uso das ferramentas da Qualidade. 
- Compreender o uso de ferramentas afins à Gestão de Organizações. 
- Contextualizar o uso de ferramentas afins à Gestão de Organizações. 

 

Informações gerais 

Informações gerais 

1. As atividades serão assíncronas; utilizando o Teams (para aulas 
gravadas, quando for o caso, e interação com os alunos se necessário), 
Moodle, whatsapp (+ 55 41 999 559 243) e e-mail 
(paulomoraes@ufpr.br). Outros recursos podem ser pactuados com os 
alunos. 

2. As atividades assíncronas serão realizadas durante o período de seis 
semanas, dentro do presente período especial; e, recomenda-se que os 
discentes, a partir de 03/11/2020 e conforme cronograma abaixo, 
reservem 5 horas semanais; distribuídas em conformidade com suas 
possibilidades, para a disciplina. 

3. Data final das atividades 15/12/2020. 
4. A disciplina será ofertada com 60 vagas disponíveis, conforme 

disposição do Colegiado do TADS/SEPT. 
5. O exame se configura na entrega de todas as atividades semanais no 

dia 15/12/2020. 
6. O prazo máximo para a entrada de novos alunos é 09/11/2020 

 



Cronograma de atividades 
 

Encontro 
Aulas 

Computadas 
Conteúdo Atividade 

1.03/11 5 

Apresentação da disciplina e seu programa 

de aprendizagem. Conteúdos e critérios de 

avaliação. Políticas de faltas e uso de 

equipamentos. Cronograma. 

Atividade 

assíncrona  

2.10/11 5 

A importância das ferramentas da Qualidade 

para o monitoramento dos processos, para a 

análise de não-conformidades. 

Atividade 

assíncrona  

3.17/11 5 

A melhoria continua. Paralelo com as 

exigências da ISO 9001 e as ferramentas da 

Qualidade. Diagrama de Pareto ou Gráfico 

ABC. 

Atividade 

assíncrona  

4.24/11 5 
Benchmarking, Brainstorming e Diagrama de 

afinidade. Ciclo PDCA e suas variações. 

Atividade 

assíncrona  

5.01/12 5 

5s e suas variações. OEE - Overall 

Equipment Effectiveness ou Eficácia geral do 

equipamento. 

Atividade 

assíncrona 

6.08/12 5 
5W/2H e suas variações.  

Diagrama de Causa e Efeito (Ishikawa) 

Atividade 

assíncrona 

7.15/12 0 EXAME 
Atividade 

assíncrona 

 

 

METODOLOGIA DE AULA: 

A disciplina será desenvolvida mediante atividades assíncronas recomendadas 

acerca de conteúdos teóricos. 

 

Controle de frequência 

1. A presença nas atividades assíncronas será verificada com a entrega dos 
estudos dirigidos e ou outras atividades recomendadas. 

2. Atividades avaliadas com menos de 40% de aproveitamento implicarão em 
registro de ausência. 

 

 

AVALIAÇÃO 

Serão realizadas avaliações semanais (executadas de modo assíncrono) cuja 

somatória realizada ao longo da disciplina dividida por 6 gera a média final. 

Os alunos em exame, em conformidade com os parâmetros vigentes, serão 

aprovados pela média simples entre a média final e a média do exame. 

Os critérios de avaliação das avaliações serão: 



i. Capacidade de correlação dos conteúdos a casos potencialmente reais 

ii. Domínio do assunto apresentado à luz da teoria 

iii. Argumentação lógica e ordenada 

iv. Autenticidade. 

v. Uso de referência à bibliografia recomendada 

vi. Respeito a normas para execução de trabalhos acadêmicos 

vii. Número mínimo e máximo de laudas ou caracteres produzidos 
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