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PLANO DE DISCIPLINA 

IDENTIFICAÇÃO 

CURSO: Bacharelado em Administração 

DISCIPLINA: GESTÃO DA QUALIDADE CÓDIGO DA DISCIPLINA: TEC.0327  

PRÉ-REQUISITO: Organização, Sistemas e Métodos e Administração de Produção: Operações de Manufatura 

e Serviços 

UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [X ]   Optativa [  ]   Eletiva  [  ]    SEMESTRE: 6 

CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA: 67 h  PRÁTICA:  EaD: 4h 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4 h/a CARGA HORÁRIA TOTAL: 67h 

DOCENTE RESPONSÁVEL: Alice Inês Guimarães Araújo / Rebeca Sá do Nascimento Silva 

EMENTA 

Sedimentação da Qualidade: filosofia e conceitos. Conceito de Qualidade – Gestão de Qualidade e Gestão da 

Qualidade Total. Melhoria contínua e PDCA. Planejamento e Controle da Qualidade. Qualidade em Serviços. 

Ferramentas da Qualidade. Programa 5S e 8S. Padronização e Normalização. Série ISO 9000. 

 

OBJETIVOS 

Geral 

 Proporcionar ao aluno conhecimentos científicos sobre as teorias administrativas relacionadas à Gestão 

da Qualidade, com foco na sua aplicação para a atuação profissional. 

Específicos 

 Oferecer base teórica e metodológica para o processo reflexivo e analítico sobre temas de gestão da 

qualidade, a partir da definição de problemas e a aplicação de soluções empresarias com foco na melhoria 

dos resultados; 

 Desenvolver a visão sistêmica a respeito dos conceitos e objetivos da qualidade, relacioando-os às 

tendências tecnológicas e realidade das micro e pequenas empresas.  

 Incentivar a sedimentação dos conteúdos por meio de atividades práticas de aplicação da teoria, gerando 

aprendizado ao aluno.  

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

I. INTRODUÇÃO À GESTÃO DA QUALIDADE 

1. Qualidade: evolução em conceitos, visão pelo mercado e atributos.  

2. Gestão da Qualidade: evolução histórica e visão sistêmica nas organizações.  

3. Gerenciamento da Qualidade Total- TQM 

4. Modelos de gestão qualidade e TQM 

5. Planejamento, garantia e controle da Qualidade  

 

II. METODOLOGIAS PARA PLANEJAMENTO E CONTROLE DA QUALIDADE 

1. MASP e PDCA: melhoria contínua na prática 

2. Círculos da Qualidade e comitê gestor 

3. Planos de ação e gerenciamento dos indicadores de desempenho 

4. Programa 5s e 8S 

5. Nomalização e padronização 

 

III. IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO DA QUALIDADE 

1. As sete ferramentas básicas da Qualidade 

2. Ferramentas utilizadas pela Qualidade para análise e solução problemas 

3. Gestão da Qualidade em serviços: dimensões da qualidade de serviços e avaliação 

(SERVQUAL) 

4. Nomas ISO 9000 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

A construção das competências pretendidas será facilitada por meio das seguintes estratégias: 

 Aulas dialógicas, em sala de aula.  

a) Proposta de Interdisciplinaridade ( Tratar os conteúdos inerentes a disciplina ofertada e o e 

contemplar o que há de comum entre outras disciplinas no âmbito do currículo, a exemplo;  Teorias 

da Administração, Administração da Produção, Marketing, Administração de Recursos Humanos, 

Administração Financeira, Organização, Sistemas e Métodos, Sistemas de Informação e Estretégia. 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
IFPB – Campus João Pessoa 
BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO 

(Importância dos conteúdos estudados com o antes, o durante e o depois, no âmbito da matriz 

curricular e o perfil do egresso proposto) 

 Leituras e debates de textos e vídeos.  

a) Proposta de transversalidade (trazer a realidade para a sala de aula/ trabalhar o 

cotidiano/mercadológico e a ciência): Contemplar nessa dinâmica a interpretação dos temas trazidos 

do ambiente de trabalho ou cotidiano que envolva fatos e casos da gestão da Qualidade nas 

organizações.  

 Atividades práticas de aplicação da teoria em casos reais de empresas, com foco na resolução de 

problemas e seleção de ferramentas e metodologias adequadas para seu tratamento eficiente e eficaz.  

 Compreensão e análise de vídeos com casos referentes aos temas estudados, com discussões em grupo e 

apresentação das propostas para debate em sala.  

 Pesquisa sobre os temas trabalhados no plano da unidade curricular.  

 Análise de situações relativas aos temas tratados na disciplina. Exercícios individuais sobre os temas 

tratados na disciplina ( de forma interdisciplinar e/ou de forma transversal) 

 Trabalhos de grupo sobre temáticas da unidade curricular, escritos, e apresentados em plenárias 

(seminários).  

 Atividades e estudos realizados na WorldWide Web (no modo síncrono e assíncrono).  

 Utilização da plataforma Moodle presencial - SUAP 

 

RECURSOS DIDÁTICOS 

[X] Quadro e lápis para quadro branco 

[X] Projetor 

[X] Vídeos 

[X] Periódicos/Livros/Revistas/Links 

[X] Equipamento de Som 

[  ] Softwares 

[X] Diagnóticos organizacionais e apresentação e produção de relatórios de gestão da qualidade. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação da aprendizagem terá como medida de desempenho a conjugação de uma ou mais estratégias listadas 

abaixo, que finalizadas possam atingir a nota máxima 100 no contexto de quatro ciclos avaliativos. As estratégias 

e seu percentual no contexto do desempenho máximo serão delimitados e tornados públicos na primeira semana 

de aula, após explanação do plano de  disciplina  proposto.  

 

As estratégias acima mencionadas dizem respeito a: 

 

 Trabalhos interdisciplinares. 

 Relatórios, individuais ou em grupo, sobre os conteúdos dos vídeos e estudos de caso exibidos em sala 

de aula. 

 Trabalhos em grupo na sala, bem como sua apresentação em sala. 

 Relatórios de atividades práticas propostas.  

 Itens adicionais: pontualidade, participação, interesse e assiduidade. 
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