
 

Plano de Ensino 

Dados do Componente Curricular 

Nome do Componente Curricular: Gestão da Qualidade 

Curso: Tecnologia em Alimentos 

Semestre: 6º 

Carga Horária: 50h/r Horas Teóricas: 50h/r Horas Práticas: 0h/r 

Docente Responsável: 

 

Ementa 

Histórico da Gestão da Qualidade. Gestão da qualidade total. Modelos 
normalizados de Sistemas de gestão. Ferramentas de qualidade. Controle 
estatístico de qualidade. 

Objetivos 

Geral 

 Compreender os fundamentos básicos da gestão da qualidade e 
aplicá-los a indústria de alimentos. 

Específicos 
 Compreender o conceito e o processo de evolução da qualidade. 
 Compreender os princípios da gestão de qualidade de alimentos. 
 Reconhecer a importância das normas da qualidade. 
 Conhecer as principais normas da qualidade ISO de importância no 

processamento de alimentos.  
 Identificar os requisitos necessários para a implantação de um sistema 

da qualidade. 
 Compreender as características de cada etapa componente de um 

sistema da qualidade. 
 Conhecer o que são as ferramentas da qualidade. 
 Identificar as principais ferramentas da qualidade de utilização na 

gestão de indústrias de alimentos. 
 Distinguir as principais características e utilidades das ferramentas da 

qualidade 

Conteúdo Programático 

1. Histórico da Gestão da Qualidade: conceitos de qualidade, a evolução 
do conceito e da prática da Gestão de Qualidade, os gurus da 
qualidade e suas contribuições. 

2. Gestão da qualidade total: conceitos de gestão de qualidade e sua 
evolução para a qualidade total, o controle de qualidade total (TQC), 
Gestão da Qualidade Total (TQM), análise dos custos da qualidade. 

3. Modelos normalizados dos sistemas de gestão: conceitos e 
certificação (ISO 9001, ISO 14001). 

4. Ferramentas de qualidade. 

5. Controle estatístico da qualidade: introdução, capabilidade do 
processo, gráficos de controle. 

Metodologia de Ensino 

 Aulas expositivas teóricas dialogadas, com recursos audiovisuais  



Avaliação do Processo de Ensino e Aprendizagem 

 As avaliações devem ser contínuas e sistemáticas e podem ser 
realizadas por meio de provas (teóricas e/ou práticas) com questões 
objetivas e/ou dissertativas, e/ou pelo desempenho na prática (quando 
houver). Também podem ser realizadas atividades como trabalhos  
(impressos, apresentações, exercícios; relatórios, laudos e etc). 

Recursos Necessários 

 Quadro branco e pincel, projetor multimídia.  

Pré-Requisito 

 Nenhum 
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