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Plano de Ensino 
 

 

Disciplina: Ferramentas da Qualidade Código: GQ 241 

Natureza: (x) Obrigatória     (  ) Optativa ( ) Semestral      (  ) Anual (x) Modular Ver 2020 

Pré-requisito: - Co-requisito: -  Modalidade: (  ) Presencial     (  ) Totalmente EaD    (x) 100% ERE 

CH Total: 60 
CH semanal: 8 (6,7) 

Padrão 
(PD): 60 

Laboratório 

(LB): 0 

Campo 

(CP): 0 

Estágio 

(ES): 0 

Orientada 

(OR): 0 

Prática Específica 

(PE): 0 

Estágio de Formação 

Pedagógica (EFP): 0 

EMENTA 

A importância das ferramentas da Qualidade para o monitoramento dos processos, para a 
análise de não conformidade, assim como para a melhoria continua é demonstrada nesta 
disciplina utilizando exemplos reais fazendo o paralelo com as exigências da ISO 9001: 
Benchmarking, Brainstorming e Diagrama de Afinidade, Ciclo PDCA, 5S, 5W2H, Diagrama 
de causa e efeito, (Ishikawa), Diagrama de Pareto (ABC), OEE. 

 
 

OBJETIVO GERAL 

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

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Avaliar as condições de uso das ferramentas da Qualidade.  

- Compreender o uso de ferramentas afins à Gestão da Qualidade. 

- Contextualizar o uso de ferramentas afins à Gestão da Qualidade. 
 

DESDOBRAMENTO DA ÁREA DO CONHECIMENTO EM UNIDADES 

A disciplina está dividida em 10 unidades de proposição diferente conforme a seguir: 

Unid Conteúdo 
CH 

total 
CH 

ao vivo 
CH 

assíncrona 
CH 

individual Atividades individuais 

1 5W2H na investigação 2 2 - - - 

2 Benchmarking 4 4 - ½ Exercício de reconhecimento no forms 

3 Brainstorming 4 4 - 1 Exercício de participação 

4 Ciclo PDCA 2 2 - - - 

5 Diagrama de Pareto 12 4 8 8 Exercício de reconhecimento 

6 Ishikawa / 5 Porquês 16 4 12 12 
Realização de um diagrama de "Ishikawa" 
Realização de um "5 porquês" 

7 Matriz GUT 1 1 - - - 

8 OEE 8 2 6 6 Realizar um cálculo completo 

9 Plano de ações 6 3 3 3 Realizar um plano de ações parcial 

10 Programa 5S 5 5 - ½ Exercício de reconhecimento no forms 

- Totais 60 31 29 31 - 
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PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

a. Sistema de comunicação: e-mail, Whatsapp, e Teams. 

b. Materiais didáticos para as atividades de ensino: slides em “pdf” e gravação das aulas 

síncronas, exercícios disponibilizado no site do Curso na aba estudante\Conteúdo Programático. 

c. As mídias e os recursos tecnológicos: Tanto o professor quanto 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 FREQUÊNCIA 

A avaliação dos estudantes será feita ao longo da oferta através de exercícios domiciliários de acordo com o 

cronograma apresentado no primeiro encontro síncrono e disponível no site do curso. A média aritmética do 

conjunto dos exercícios, cada avaliado de 0 a 100, corresponde à nota final da disciplina. A não entrega de 

um exercício até o penúltimo dia da oferta da disciplina implicará o valor zero naquele exercício. Para quem 

não obtém a média superior ou igual a 70, poderá fazer um Exame Final na data indicada no cronograma. 

O registro de frequência será computado pela realização dos exercícios enviados por e-mail. A frequência de 

100% será adquirida se todos os exercícios solicitados serão entregues até o penúltimo dia da oferta. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 BRASSARD, Michael. – Qualidade ferramentas para uma melhoria contínua. Rio de Janeiro: Qualimark Ed. 2000.  
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 Assim como várias possibilidades com acesso remoto:  

http://oasisbr.ibict.br/vufind/Search/Results?join=AND&bool0%5B%5D=OR&lookfor0%5B%5D=%22gest%C3%A3o+da+qualidade%22

&lookfor0%5B%5D=%22ferramentas+da+qualidade%22&type0%5B%5D=AllFields&type0%5B%5D=AllFields&filter%5B%5D=format%

3A%22book%22 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 AGUIAR, Silvio. – Integração das ferramentas da Qualidade ao PDCA e o programa Seis Sigmas.  

 VIERA, Sônia. – Estatística para a qualidade: como avaliar com precisão a qualidade em produtos e serviços. Rio de Janeiro: atlas, 

1999.  

 

 

Data da aprovação no colegiado AB 2008: 26 / Junho / 2020 

 Conforme ata de reunião no processo n° 23075.034 252/2020-16 

 

Professor responsável da Disciplina: Arnaud Bonduelle 
Contato Whatsapp: 041 991 94 34 24 
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