
  
 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

SETOR DEEDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO PÚBLICA 

Ficha 2 – Plano de ensino 

 
 

 

Disciplina: Ferramentas da qualidade na Gestão pública Código: GP 108 

Natureza:  
( X ) Obrigatória  
(  ) Optativa 

(  ) Semestral   (  ) Anual     (  ) Modular   (  X ) Resolução 22/21-CEPE 

Pré-requisito: NÃO Co-requisito: NÃO Modalidade: ( x ) ERE - Ensino Remoto Emergencial 

CH Total: 60 

CH semanal: 06 
Padrão (PD): 60 Laboratório (LB): 00 

Campo (CP): 
00 

Estágio (ES): 
00 

Orientada (OR):  
00 

Prática Específica 
(PE): 00 

Estágio de Formação Pedagógica 

(EFP): 
Extensão 
(EXT): 00 

Prática como 
Componente 
Curricular 
(PCC): 00 

    

 

 

EMENTA 
Conceitos e definições fundamentais da qualidade. Premissas para implementação de um sistema da qualidade na 
gestão pública. Ferramentas da Qualidade e sua aplicação na gestão pública. Benchmarking, Brainstorming, 
Diagrama de Afinidade, Ciclo PDCA, 5S, 5W2H, Diagrama de causa e efeito, (Ishikawa), Diagrama de Pareto (ABC) 
e outras. 
 

 

OBJETIVO GERAL 
 Apresentar os conceitos da qualidade e o uso das ferramentas em uma perspectiva contemporânea da 

Gestão Pública.  
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
- Entender os elementos basilares da Qualidade no contexto da gestão pública; 

- Compreender as ferramentas e suas aplicações na Gestão Pública moderna; 

- Relacionar a qualidade à eficiência, à eficácia e efetividade organizacional.  

- Discutir a qualidade e sua implementação na organização pública. 

- Investigar os determinantes da inovação na administração pública brasileira, a parir da ênfase na 

qualidade e na satisfação do usuário. 

    - Subsidiar os discentes acerca da gestão da qualidade em relação ao uso das ferramentas em uma 

perspectiva contemporânea 
 

 

PROGRAMA  
 

O curso está estruturado em 10 semanas, com carga horária de 6 horas por semana, respeitados os períodos de 
recesso e feriados. Em cada semana serão realizados encontros síncronos pelo teams com duração prevista de 
1 hora, sempre às Terças-feiras, das 21h às 22h, e atividades assíncronas, disponibilizadas através da 
plataforma TEAMS, cujo tempo estimado de execução é de 5 horas. Ao término de cada unidade didática será 
solicitada uma atividade de avaliação que servirá como base para o controle de nota e frequência do módulo, com 
o peso em relação à nota final e correspondência em termos de carga horária para controle de frequência. Serão 
divididos em duas partes os conteúdos, na primeira atividades individuais, na segunda atividades em dupla ou trio 
sobre a qualidade e uso de ferramentas em Instituições públicas, conforme detalhado abaixo : 
 
 

 PARTE I – Conceitos e definições fundamentais da qualidade: Processo, agentes, 
aprendizados e ferramentas. 

UNIDADE SEMANA DATAS TEMAS E CONTEÚDOS ATIVIDADES  
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1 

1 04.05 – 10.05 

▪ Apresentação e Discussão Introdutória 

Explicação sobre a estrutura do módulo e o 
plano de ensino. Dinâmica das aulas. 
Procedimentos didáticos. Avaliação e 
controle de frequência. Introdução ao tema e 
elaboração de atividade sobre Pensamento 
sistêmico  e a diferença entre 
comprometimento e obediência em Peter 
Senge. 

Atividade síncrona: 

04.05 -,21h às 22h, 

(1 hora) 

Atividades assíncronas: 
disponíveis no TEAMS 

(5 horas) 

2 11.05 – 17.05 

▪ Elementos basilares da Qualidade no 

contexto da gestão pública e o 

desenvolvimento das Ferramentas. 

As Cinco Disciplinas de Peter Senge e as 
mudanças do Ciclo do PDCA.Começar a 

pesquisa as 7 ferramentas. 

Atividade síncrona: 
11.05 - 21h às 22h, 

(1 hora) 

Atividades assíncronas: 
disponíveis no TEAMS 

(5 horas) 

ATIVIDADE DE AVALIAÇÃO 1 
PRAZO DE ENTREGA: 11.05 
CORRESPONDÊNCIA EM TERMOS DE CARGA HORÁRIA: 12 horas 
PESO EM RELAÇÃO À NOTA FINAL: 10% 

2 

3 18.05– 24/05 

▪ As ferramentas e suas aplicações na 

Gestão Pública moderna. 

FNQ, MEG e sua evolução o que é 

pensamento sistêmico?  O MEGP; as 7 

Ferramentas Brainstorming, Diagrama de 

Afinidade, Ciclo PDCA, 5S, 5W2H, 

Diagrama de causa e efeito, (Ishikawa), 

Diagrama de Pareto), as ferramentas 

contemporâneas para Gestão Pública 

(serviços) e trabalho em equipe. Elaboração 

e discussão dos temas; 

 

Atividade síncrona: 
18.05- 21h às 22h, 

(1 hora) 

Atividades assíncronas: 
disponíveis  

(5 horas) no TEAMS 

4 25.05 – 31.05 

• Mapa Estratégico na Gestão Pública 
e O aprendizado organizacional ; 
Processos,  Agentes,Dr. Deming (pai da 

Qualidade) Ciclos de aprendizagem, 

Cultura organizacional, gestão do 

conhecimento; Princípios, insights, 

regras e o comportamento 

organizacional e o BSC; 

Diferença de obediência e 

comprometimento;  

Atividade síncrona: 
31/05 - 21h às 22h, (1 hora) 

Atividades assíncronas: 
disponíveis no TEAMS 

(5 horas) 

ATIVIDADE DE AVALIAÇÃO 2 
PRAZO DE ENTREGA: 31/05/2020 
CORRESPONDÊNCIA EM TERMOS DE CARGA HORÁRIA: 12 horas 
PESO EM RELAÇÃO À NOTA FINAL: 20% 

3 5 01.06 – 07.06 

▪ MEGP, BSC e Indicadores 

Adaptando o BSC para o setor público 

utilizando os conceitos de efetividade, 

eficácia e eficiência. 

Indicadores para a Gestão Pública;  

Inovação na administração pública 

brasileira. 

Atividade síncrona: 
01.06 - 21h às 22h, 

(1 hora) 

Atividades assíncronas: 
disponíveis no TEAMS 

(5 horas) 

 

ATIVIDADE DE AVALIAÇÃO 3 
PRAZO DE ENTREGA: 01.06 
CORRESPONDÊNCIA EM TERMOS DE CARGA HORÁRIA: 6 horas 
PESO EM RELAÇÃO À NOTA FINAL: 20% 
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PARTE 2 – PESQUISA SOBRE A GESTÃO DA QUALIDADE NAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS e boas 
práticas. (dupla ou trio – 50 pontos pela apresentação do vídeo e debate) 

 

UNIDADE SEMANA DATAS TEMAS E CONTEÚDOS  

4 
 

6 08.06-14.07 

▪ Encontro para tirar dúvidas dos grupos e 
discutir a pesquisa realizada.  

 

Atividade síncrona: 
08.06- 21h às 22h, 

(1 hora) 

Atividades assíncronas: 
disponíveis no TEAMS 

(4 horas) 

7 15.06 – 21.06 

▪ Apresentação dos trios sobre a Instituição 
pública (Executivo, Legislativo, Judiciário e 
outros) 

 

 

Atividade síncrona: 
15.06 - 21h às 22h, 

(1 hora) 

Atividades assíncronas: 
disponíveis no TEAMS 

(4 horas) 

8 22.06 – 28.06 

Apresentação dos trios sobre a Instituição 
pública (Executivo, Legislativo, Judiciário e 
outros) 

Atividade síncrona: 

22.06 -,21h às 22h, 

(1 hora) 

Atividades assíncronas: 
disponíveis no TEAMS 

(5 horas) 

9 29.06-05.07 

Apresentação dos trios sobre a Instituição 
pública (Executivo, Legislativo, Judiciário e 
outros) 

Atividade síncrona: 

29.06 -,21h às 22h, 

(1 hora) 

Atividades assíncronas: 
disponíveis no TEAMS 

(5 horas) 

10 06.07-12.07 

Apresentação dos trios sobre a Instituição 
pública (Executivo, Legislativo, Judiciário e 
outros) 

Fechamento da disciplina e 
autoavaliação – Reflexão sobre novas 
possibilidades de Ferramentas da 
Qualidade pelo avanço na Tecnologia da 
Informação e o desenvolvimento da 
visão sistêmica; 

Atividade síncrona: 

06.07 -,21h às 22h, 

(1 hora) 

Atividades assíncronas: 
disponíveis no TEAMS 

(5 horas) 

ATIVIDADE DE AVALIAÇÃO 4 
PRAZO DE ENTREGA: 22.06 – Trabalho 
Prazo de Entrega - 10.07  - Auto Avaliação  
CORRESPONDÊNCIA EM TERMOS DE CARGA HORÁRIA: 30 horas 
PESO EM RELAÇÃO À NOTA FINAL: 50% 

Prova de 
Exame 
Final  

20.07.2021 com todo o conteúdo da disciplina 

 
 

 
PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
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O canal de comunicação oficial entre os alunos do módulo e a docente responsável será a plataforma TEAMS onde 
estarão disponíveis todas as informações sobre o módulo e as atividades realizadas, tanto assíncronas quanto 
síncronas.   

As atividades síncronas serão realizadas pelo teams, para esclarecimentos de dúvidas, sínteses de conteúdos e, 
eventualmente, realização de debates mediados pela professora. Todos os encontros síncronos serão gravados e 
disponibilizados aos estudantes que não possam participar da atividade no horário previsto.  
 
As atividades assíncronas serão disponibilizadas na plataforma TEAMS e consistirão em:  
i) vídeos de power point com explicação do conteúdo por áudio ou vídeo gravados previamente pela professora e 
disponíveis no canal do youtube; 
ii) leitura de textos, que poderão ser artigos, capítulos de livro ou outros materiais, sempre disponíveis online ou 
digitalizados; 
iii) indicação de vídeos de materiais já disponíveis no youtube, como palestras, entrevistas, documentários, filmes e 
outros; 
iv) realização de atividades de assimilação dos conteúdos que servirão como base para a avaliação e controle de 
frequência.   
v) desenvolvimento de pesquisa sobre políticas sociais de enfrentamento a pandemia de COVD-19 em Curitiba. 
 

 

Para as atividades remotas, o uso das mídias e os recursos tecnológicos: Os estudantes têm acesso ao suporte tecnológico 

pessoal ou disponibilizado pelas Ações mantidas pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantes (PRAE) por: 

• empréstimo de computadores para estudantes com cadastro deferido nos programas PROMISAES (Projeto Milton 

Santos de Acesso ao Ensino Superior) e/ou PROBEM (Programa de Benefícios Econômicos para a Manutenção aos 

Estudantes) ou ainda estudantes cadastrados/as no Programa de Bolsa Permanência MEC, assim como estudantes não 

beneficiários dos programas da PRAE, com comprovada fragilidade econômica, matriculados em curso de educação superior, 

profissional e tecnológica da UFPR; 

• aquisição de serviço de conexão à rede internet para estudantes dos cursos de educação superior, profissional e 

tecnológica da UFPR com cadastro deferido no PROMISAES ou PROBEM ou com cadastro ativo no PBP-MEC (Programa de 

Bolsa Permanência do MEC); doação de equipamentos computacionais e de recepção e manutenção dos equipamentos 

doados, com a participação da Pró-Reitoria de Administração (PRA), por meio da Agência de Tecnologia da Informação e 

Comunicação (AGTIC); 

 
 

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO E CONTROLE DE FREQUÊNCIA 

A avaliação e o controle de frequência serão realizados através das atividades de assimilação dos conteúdos 

solicitadas ao término de cada unidade didática. Elas consistirão na elaboração de resenhas e sínteses de 

leituras orientadas; análise de vídeos, sites ou outros materiais indicados pela professora; ou ainda na 

entrega de textos respondendo a questões discursivas previamente formuladas e uma atividade em dupla de 

pesquisa sobre uma Instituição pública. Os estudantes em relação à pesquisa para o trabalho serão avaliados 

pelo processo de construção e apresentação do caso sobre Qualidade na Gestão Pública e o uso das 

ferramentas  (critérios a serem avaliados: atitudinal e procedimental: integração do grupo, 

comprometimento, envolvimento com o tema, organização do texto, colaboração entre os participantes, 

pesquisa e comprometimento com os demais grupos e mais a apresentação que poderá ser por meio da 

postagem de um vídeo para depois ocorrer o debate..  
 
A tabela abaixo sintetiza a quantidade de atividades de avaliação solicitadas, unidades didáticas e aulas 
equivalentes, datas de entrega, correspondência em termos de carga horária para controle de frequência e peso e 
relação à nota final:   
 

ATIVIDADE DE 
AVALIAÇÃO N. 

UNIDADE AULAS 
PRAZO DE 
ENTREGA 

CARGA 
HORÁRIA 

PESO EM RELAÇÃO 
À NOTA FINAL 

1 1 1 e 2      11.05 12 horas 10% ou 1,0 
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2 2 3 e 4 31.05 12 horas 20% ou 2,0 

3 3 5 21.06 6 horas 20% ou 2,0 

4 4 6,7,8,9 e 10 
       05.07 

 
30 horas 50% ou 5,0 

    Total: 60 horas Total: 10,0 

 

A não entrega das atividades, implicam na reprovação dos estudantes. Os conceitos serão atribuídos com base nos 
seguintes critérios: 
=Nota final entre 7,0  - o estudando será aprovado 
= Nota final entre 4,0- o estudando terá que fazer prova de exame final, sendo aprovado se tiver desempenho 
superior a 50% 
= Nota final igual ou abaixo de 3,9 - o estudante será reprovado 
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