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REFORMULAÇÃO CURRICULAR DE PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO 
SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO DA QUALIDADE 

 
1. IDENTIFICAÇÃO 

Denominação do Curso: Superior de Tecnologia em Gestão da Qualidade 

Modalidade: 
Educação Profissional Tecnológica de Graduação  

Presencial 

Amparo legal do curso 
LDB nº 9.394/1996; Parecer CNE/CES 436/2001; 

Resolução CNE/CP 3/2002; Decreto 5154/04 

Turno de Funcionamento Integral Matutino Vespertino Noturno Totais 

Vagas por turma - - - 45 45 

Nº de turmas/semestre - - - 01 01 

Total de vagas anuais - - - 45 45 

Regime de Matrícula: Semestral 

Carga horária mínima 1680 horas 

Prazo de integralização da 
carga horária 

TEMPO MÍNIMO 
(meses / semestre) 

TEMPO MÁXIMO 
(meses / semestre) 

36 / 6 60 / 10 

 

2. JUSTIFICATIVA DA REFORMULAÇÃO 

O Curso Superior de Tecnologia em Gestão da Qualidade vem suprir a demanda 

por profissionais na Cidade de Curitiba e região metropolitana. Estas formam um 

aglomerado urbano único e concentra um contingente populacional e empresarial de 

grande importância no Estado do Paraná.  

Há um número expressivo de estabelecimentos de todos os segmentos: 

indústria, comércio, prestadores de serviços e empresas do terceiro setor e, por isso há 

a evidente necessidade de formarmos gestores com características empreendedoras e 

preparados para um mercado que exige qualidade. A elevação do nível global de 

competitividade da produção implica no fortalecimento dos segmentos supracitados, 

tornando central o papel das atividades relacionadas à gestão da qualidade. 

Dentre estes inúmeros negócios há uma grande quantidade de pequenos e 

médios empreendimentos que requerem uma gestão cada vez mais profissional. As 

grandes empresas, nacionais e multinacionais, também exigem uma qualificação 

crescente para seus gestores. Um grande esforço vem sendo empreendido para 

melhoria da infraestrutura de apoio à qualidade, incluindo as tecnologias de gestão. 
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O MERCOSUL abriu oportunidades voltadas às relações do vasto parque 

industrial local com as atividades de importação de matérias primas e insumos, bem 

como à exportação dos seus produtos acabados. Este fato nos leva de imediato a 

buscar uma ênfase na Tecnologia em Gestão da Qualidade que naturalmente envolve 

o grande número de empresas aqui localizadas.  

Sendo assim, o Curso Superior de Tecnologia em Gestão da Qualidade visa 

atender aos anseios regionais da comunidade formada por profissionais, empresários, 

alunos, e clientes potenciais, necessitados de sólida formação tecnológica para fazer 

frente às exigências do mercado de trabalho. Outro aspecto relevante é a rápida 

formação de mão de obra necessária à evolução da região, frente aos desafios e 

oportunidades das tendências mundiais de produção. 

 

Histórico do curso e síntese da nova proposta 

O Curso Superior de Tecnologia em Gestão da Qualidade iniciou no primeiro 

semestre de 2009; a primeira turma de egressos concluiu o curso em dezembro de 

2011. Atualmente o curso tem 130 alunos matriculados. O curso recebeu a Comissão 

de Reconhecimento de Cursos Superiores de Tecnologia, designada pelo 

MEC/INEP/DAES, no período de 11/12 a 14/12/2011, obtendo o  conceito final 4,0.  

O projeto pedagógico de curso vigente se mostra atualizado, tendo em vista as 

necessidades do mercado de trabalho, as tecnologias de Gestão da Qualidade e as 

diretrizes norteadoras de um projeto pedagógico de curso. Porém, no decurso de seus 

três primeiros anos de funcionamento, percebemos a necessidade da reformulação 

principalmente nos seguintes aspectos: 

 A possibilidade de diminuição da carga horária do curso, obedecendo ao 

Catálogo Nacional dos Cursos de Tecnologia e às Diretrizes Curriculares 

Nacionais Específicas para os Cursos Superiores de Tecnologia (das atuais 

1920 horas para 1680 horas, totalizando a redução de 240 horas da carga 

horária do curso).  

 A criação de novas disciplinas optativas, racionalizando o conjunto ofertado até 

o presente momento.  
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 A flexibilização curricular, oportunizando a absorção de temas emergentes na 

área da Gestão da Qualidade; 

 E a inovação metodológica, pela inserção do Trabalho de Conclusão de Curso 

em quatro modalidades: 1) projeto de intervenção; 2) artigo científico; 3) plano 

de negócios; e 4) monografia. 

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA DO CURSO 

 Os componentes curriculares propiciadores de bases teóricas, práticas e 

tecnológicas do Curso Superior de Tecnologia em Gestão da Qualidade são  

contextualizados e convergem para as questões pertinentes à gestão da qualidade, 

gestão empresarial, ética, cidadania e responsabilidade social. 

 A prática vivenciada no desenvolvimento das disciplinas envolve metodologias 

que integram teoria e prática, de forma interdisciplinar, abordando temas e conteúdos 

de forma transversal. Com esta prática se cumpre o papel de transportar para a sala de 

aula as experiências e vivências em informações e condutas inovadoras, que, 

certamente promovem a aprendizagem de forma dinâmica, interdisciplinar, integrada 

com o mundo do trabalho. 

 No decorrer do curso são utilizadas estratégias metodológicas de ensino, tais 

como: 

 Aulas expositivas e Aulas práticas; 

 Visitas técnicas; 

 Cursos de extensão relativos à gestão da qualidade e áreas afins; 

 Elaboração de projetos de pesquisa e operacionais, com caráter interdisciplinar 

e integrador; 

 Participação em congressos ou encontros similares e em eventos de interesse 

acadêmico; 

 Encontros e palestras com profissionais de diversas áreas relacionadas à 

formação em gestão da qualidade; 

 Seminários; 

 As atividades da prática profissional, integrantes do currículo, são objeto de 

avaliação do desempenho escolar, tanto quanto as avaliações escritas e orais, além 

dos trabalhos solicitados pelos docentes do curso.  
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Trabalho de conclusão de curso - TCC 

A elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), no último ano do 

curso, está distribuída em duas disciplinas, TCC I e TCC II. Tem por objetivo promover 

a contextualização do aprendizado na prática acadêmica e organizacional, mediante 

quatro modalidades de trabalhos: 1) projeto de intervenção; 2) artigo científico; 3) plano 

de negócios; e 4) monografia. 

 O Trabalho de Conclusão de Curso é desenvolvido pelos alunos sob a 

orientação de um professor. O professor orientador auxilia os orientandos na 

elaboração dos trabalhos em uma das modalidades escolhida pelos alunos e 

referendada pelo orientador. Os professores orientadores são membros do colegiado 

do Curso Superior de Tecnologia em Gestão da Qualidade. 

O Trabalho de Conclusão de Curso segue as normas de elaboração, avaliação e 

apresentação elencadas na Resolução nº 04/12-TGQ (anexo I). 

 

4. OBJETIVOS DO CURSO 

4.1 Objetivo Geral: 

O Curso Superior de Tecnologia em Gestão da Qualidade tem como objetivo 

geral desenvolver competências profissionais voltadas para a formulação e 

implementação de políticas e processos relativos à gestão da qualidade, com vistas a 

contribuir para a efetividade das instituições privadas, públicas ou do terceiro setor, de 

forma que ofereçam produtos e serviços de qualidade e promovam a sustentabilidade 

social.   

  

4.2 Objetivos Específicos: 

1. Proporcionar uma visão sistêmica e integrada da gestão empresarial visando 

elevar os padrões de eficiência, eficácia e efetividade das organizações por meio 

do provimento de produtos e serviços de qualidade que atendam as demandas 

da sociedade. 

2. Desenvolver capacidades de gerenciar pessoas, com base na formação de 

equipes, com foco na participação e na capacidade de tomar decisões que 

promovam a qualidade dentro de padrões éticos e compromissados com a 

sociedade. 
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3. Fomentar o desenvolvimento do senso crítico dos alunos em relação à análise 

do contexto empresarial, social e cultural inerente ao cotidiano da vida 

profissional no âmbito da gestão da qualidade. 

4. Qualificar os participantes a gerenciar recursos de acordo com técnicas que 

promovam a oferta de produtos e serviços de qualidade.  

  

5. PERFIL PROFISSIONAL 

 O egresso do Curso Superior de Tecnologia em Gestão da Qualidade deverá 

ser, antes de tudo, um profissional com reconhecida competência em gestão e 

processos da qualidade. Apresentar-se à sociedade como um profissional integrado à 

realidade do local onde está inserido, respeitando e aplicando posturas e condutas 

éticas em suas ações.   

O Tecnólogo em Gestão da Qualidade: 

 desenvolve avaliação sistemática de procedimentos, práticas e rotinas internas e 

externas de uma organização; 

 domina e aplica as normas e padrões referentes aos sistemas certificáveis de 

gestão da qualidade, 

 atua como auditor interno ou em entidades de certificação, 

 procede à análise da situação da organização, seus métodos de trabalho e 

produtos, 

 elabora e gerencia estratégias de implantação para obtenção de determinada 

certificação, a exemplo de qualidade, meio ambiente, saúde ocupacional e 

responsabilidade corporativa socioambiental, 

 supervisiona as alterações no processo produtivo, 

 domina e aplica as ferramentas tradicionais da Qualidade (dentre as existentes, 

destacamos Diagrama de Pareto, Diagrama de Ishikawa, PDCA, MASP, 5W2H, 

FMEA, 5S), 

 elabora e gerencia planos de ações para melhorias ou eliminação de não 

conformidades, 

 elabora e analisa cartas de controle estatístico de processo, 
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6. PROJETO DE ORIENTAÇÃO ACADÊMICA  

 A partir da aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Universidade 

Federal do Paraná aprovou a resolução n.º 37/97 – CEPE. O Capítulo XIV, Artigo 127, 

desta resolução estabelece que “As coordenações de curso deverão apresentar aos 

respectivos colegiados projeto de orientação acadêmica que contemple a forma de 

acompanhamento da vida acadêmica dos seus alunos".  

 Por conta da legislação, o Curso Superior de Tecnologia em Gestão da 

Qualidade estabelece um Projeto de Orientação Acadêmica, baseado na estruturação 

do Núcleo de Orientação Acadêmica – NOA, vinculado à coordenação do curso, cujo 

objetivo é dirimir as dificuldades enfrentadas pelo curso e seus alunos. Busca-se dessa 

forma diminuir o índice de reprovação e encaminhar orientação acadêmica no que 

concerne aos direitos e deveres constantes do Estatuto e Regimento da Universidade 

Federal do Paraná e da Resolução 37/97-CEPE. 

 O NOA desenvolve atividades de:  

 Orientação acadêmica; 

 Compreensão e planejamento do currículo para integralizá-lo de acordo com a 

necessidade de cada acadêmico;  

 Acompanhamento no âmbito discente de atenções relacionadas ao atendimento 

à saúde, necessidades especiais, bolsas, coordenação de estágios, grupo 

antidrogas. 

 Levantamento de dados com professores do curso sobre as principais 

deficiências dos alunos quanto aos conhecimentos necessários para melhor 

desempenho nas disciplinas e no curso;  

 Organização do conteúdo e atividades para transmitir aos alunos os 

conhecimentos requeridos como necessários para as disciplinas; 

 Desenvolvimento da interação professor-aluno, através do sistema de 

monitoramento docente; 

 Fortalecimento da imagem da profissão e do Tecnólogo em Gestão da 

Qualidade perante os alunos, a partir do início do curso, com a inclusão em 

debates, palestras, visitas e incentivo a estágios, convidando profissionais que já 

atuam na área.  
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 A criação do NOA ocorreu no Colegiado do Curso, composto por professores do 

mesmo, que têm afinidade com as funções concernentes a tal núcleo. A cada ano, a 

relação dos professores que participaram do NOA é apreciada pelo Colegiado do 

Curso Superior de Tecnologia em Gestão da Qualidade para certificação.  

Para coleta de dados e análise das informações são efetuadas reuniões da 

Coordenação do Curso com todos os professores do colegiado. Em tais reuniões são 

levantadas informações referentes aos alunos do curso, tais como: notas dos alunos 

nas disciplinas em semestres anteriores (histórico), número de reprovações por nota e 

por frequência, número de cancelamento de matrículas em disciplinas e de 

trancamento de matrícula no curso. Junto com os dados levantados, é solicitada aos 

professores avaliação das principais dificuldades e deficiências dos alunos quanto ao 

conteúdo ministrado e às demais informações necessárias. 

Aos professores envolvidos serão oferecidos treinamento e documentação para 

compreensão do currículo; cópia da Resolução 37/97 – CEPE; como encaminhar, 

quando necessário, os estudantes para: 

 Grupos de apoio aos portadores de necessidades especiais; 

 Atendimento médico (CASA 3):  

 Grupo contra o uso de drogas e álcool; 

 Bolsas;  

 Apoio social, pedagógico, psicológico e psicopedagógico;  

 Programas de auxílio; 

 Promoção de atividades de extensão, como cursos, palestras, encontros, 

debates, visitas técnicas (PRAE);  

 Estágios (COE-CGE); 

 Formação de grupos de estudos com auxílio de monitores e/ou estudantes de 

pós-graduação.  

 Ao final de cada semestre, o Colegiado realiza uma reunião para a discussão e 

implementação das sugestões para melhoria do NOA. Os critérios de avaliação do 

Núcleo são discutidos e aprovados em Colegiado do Curso.  

Os parâmetros monitorados para esta avaliação são: recuperação dos índices 

de rendimento acumulado – IRA dos alunos, com o consequente aumento do número 
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de aprovações e diminuição de represamento em disciplinas; diminuição do número de 

cancelamentos de matrículas em disciplinas; diminuição do número de trancamentos 

de curso; caracterização de conflitos disciplinares; caracterização de demandas de 

caráter pedagógico pelos alunos; quantidade de encaminhamentos para programas 

específicos da UFPR e sugestões de mudanças e incremento de ações de atividades 

complementares ao currículo. 

 

7. INFRAESTRUTURA FÍSICA 

O Curso Superior de Tecnologia em Gestão da Qualidade usufrui de 

infraestrutura pertencente ao Setor de Educação Profissional e Tecnológica. Esta área 

se divide em: área compartilhada com outros cursos (salas de aula, laboratório de 

informática, biblioteca, sala de coordenadores, secretaria acadêmica e sala de 

professores), e área exclusiva (laboratório para controle da qualidade e metrologia), 

para seu pleno funcionamento: 

 3 salas de aula; 

 1 laboratório de informática; 

 1 laboratório para controle da qualidade e metrologia; 

 1 sala de coordenadores; 

 1 secretaria acadêmica; e  

 1 sala de professores. 
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8. CORPO DOCENTE E TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

Nome Formação 
Tempo de 
dedicação 

Arnaud Francis Bonduelle Doutor em Ciências da Madeira DE 

Dione Lorena Tinti Doutora em Sociologia DE 

Eleni Elizabeth Gotrifid Perotti Mestre em Administração DE 

Guilherme Ricardo S.S. e Silva Mestre em Economia DE 

José Elmar Feger Doutor em Desenvolvimento Regional DE 

Karen Menger da Silva Guerreiro Doutora em Administração DE 

Maura Regina Franco Doutora em Engenharia Florestal DE 

Paulo Eduardo Sobreira Moraes Doutor em Engenharia Florestal DE 

Arno Paulo Schmitz Mestre em Economia DE 

Cleverson Ribas Carneiro Doutor em Estudos Literários DE 

Claudir José Daltoé Mestre em Educação DE 

Fernanda Landolfi Maia Mestre em Educação DE 

Francisco José P. C. Carvalho Ph.D. em Bioquímica 20h 

Júlio Cezar Martins Especialista em Metodologia do Ensino 20h 

Luiz Antonio Pereira Neves Doutor em Engenharia Elétrica DE 

Zélia Freiberger Especialista em Gestão de Pessoas DE 

 

Composição do Núcleo Docente Estruturante - NDE 

Nome Formação 
Tempo de 
dedicação 

Arnaud Francis Bonduelle Doutor em Ciências da Madeira DE 

Dione Lorena Tinti Doutora em Sociologia DE 

Eleni Elizabeth Gotrifid Perotti Mestre em Administração DE 

Guilherme Ricardo S.S. e Silva Mestre em Economia DE 

José Elmar Feger Doutor em Desenvolvimento Regional DE 

Karen Menger da Silva Guerreiro Doutora em Administração DE 

Maura Regina Franco Doutora em Engenharia Florestal DE 

Paulo Eduardo Sobreira Moraes Doutor em Engenharia Florestal DE 
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9. PROPOSTA DE ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO 

PROJETO PEDAGÓGICO E DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS 

 O Curso Superior de Tecnologia em Gestão da Qualidade, do Setor de 

Educação Profissional e Tecnológica da Universidade Federal do Paraná, possui em 

seu currículo a previsão de integralização de atividades formativas complementares, 

conforme a Resolução 70/2004 – CEPE. Todo aluno do curso deve cumprir carga 

horária mínima de 60 horas de atividades formativas a serem desenvolvidas ao longo 

do curso. 

A elaboração, o acompanhamento e a avaliação do projeto pedagógico e das 

atividades acadêmicas do Curso Superior de Tecnologia em Gestão da Qualidade, 

bem como sua flexibilização por meio das mais diversas atividades formativas, é feito 

por uma Comissão Permanente de Acompanhamento de Atividades Formativas, 

composta por membros indicados pelo Colegiado do Curso, com mandato de dois 

anos. O objetivo dessa Comissão é permitir a integração entre ensino, pesquisa e 

extensão, envolvendo coordenação, docentes, discentes, egressos e profissionais na 

constante avaliação do Projeto Pedagógico do Curso. São atribuições dessa 

Comissão: 

a) proporcionar um canal de acompanhamento permanente, por parte da 

Coordenação do Curso e seu Colegiado, dos programas e conteúdos 

programáticos desenvolvidos pelo curso; 

b) incentivar novas metodologias de ensino e processos alternativos de avaliação; 

c) identificar problemas e deficiências que levam os estudantes do curso a 

abandonar e/ou trancar matrícula; 

d) fomentar mecanismos que propiciem a melhora da relação professor/aluno e a 

motivação em relação ao curso; 

e) incentivar atividades complementares ou extracurriculares, como palestras, 

seminários, debates, simpósios. 

As atividades formativas seguem a normatização interna Resolução nº 02/12-

TGQ (anexo II), aprovada pelos colegiados superiores, contemplando a articulação 

entre ensino, pesquisa e extensão, assegurando o caráter interdisciplinar em relação 

às diversas áreas do conhecimento.  
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9.1 Estágio não obrigatório 

 Para oportunizar situações de aprendizagem em campo, com vistas a uma 

melhor preparação profissional do aluno, possibilitando que elabore projetos 

operacionais com caráter interdisciplinar e possa participar de estágios, como previsto, 

nas atividades formativas, o colegiado do Curso Superior de Tecnologia em Gestão da 

Qualidade estabelece como possibilidades o estágio não obrigatório. 

 Visando institucionalizar e acompanhar a atividade no curso, buscou-se amparo 

legal nos regimentos internos da Universidade Federal do Paraná, especialmente a 

Resolução 46/10-CEPE, Instruções Normativas nº 01/92 e 01/12 ambas do CEPE e, 

externamente, a Lei 11.788/2008, para estabelecer os procedimentos necessários. 

Criou-se a Comissão Orientadora de Estagio – COE, que tem a atribuição de elaborar 

os instrumentos que regulam a atividades de estágio não obrigatório no curso.  

 A COE tem como componentes três professores, escolhidos dentre os que 

integram o Núcleo Docente Estruturante do curso, sendo anualmente designados pela 

Coordenação do Curso, com a responsabilidade de desenvolver as seguintes 

atividades: 

 Analisar os documentos e assinar os documentos relativos ao estágio; 

 Avaliar as atividades referentes aos estágios não obrigatórios, de conformidade 

com os planos didáticos dos professores orientadores, de forma a garantir o 

cumprimento das diretrizes gerais do estágio na UFPR; 

 Representar-se junto ao colegiado de curso a fim de articular a definição de 

políticas de desenvolvimento, acompanhamento e avaliação do estágio junto ao 

curso; 

 Acompanhar e contatar as instituições concedentes;  

 Manter fluxo de informações relativas ao acompanhamento e desenvolvimento 

dos estágios em processo, bem como, assegurar a socialização de informações 

junto à Coordenação do Curso e ao campo de estágio. 

 O campo de estágio não obrigatório é constituído por instituições ou empresas 

pertencentes ao setor público, privado ou terceiro setor. Para realizar o estágio, o aluno 

deverá, em conformidade com a legislação e com as normas da universidade, 

apresentar um plano indicando um supervisor na entidade concedente. Ele deverá 
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também obter anuência de um professor orientador pertencente ao colegiado do curso, 

bem como, dos representantes do COE e proceder ao registro nos departamentos 

competentes no âmbito da instituição. 

 Desde o segundo semestre de 2009, até o presente momento, foram realizados 

77 contratos de estágio, contemplando 48 alunos. Destes, 18 foram contratados, sendo 

que 8 antes do término do período de estágio. Vale destacar que, por se tratar de curso 

noturno, a grande maioria dos nossos alunos já atua no mercado quando do seu 

ingresso no curso. 

 O detalhamento das obrigações do aluno, do professor orientador e do 

supervisor na empresa concedente, foi elaborado pela COE, cuja resolução revisada 

para esta alteração no PPC foi aprovada pelo colegiado do curso: Resolução nº 03/12-

TGQ (anexo III).  

 

9.2 Eventos do curso 

 O colegiado do Curso Superior em gestão da Qualidade estimula o aluno a 

participar de seminários, palestras, jornadas, simpósios, cursos e atividades afins que 

contribuam para o enriquecimento de sua formação acadêmica, conforme previsto no 

rol de atividades formativas. Nesse sentido, os alunos são incentivados a participar de 

eventos promovidos pela Universidade ou entidades representativas de classe que 

realizem atividades desta natureza na Cidade de Curitiba e região metropolitana.  

 A fim de oportunizar a discussão de temas transversais e promover o contato 

do aluno com empresários e profissionais que atuam no mercado, especialmente em 

projetos e sistemas de qualidade, fica estipulada a realização de dois eventos anuais. 

Um no primeiro semestre e outro no segundo semestre, cuja temática, coordenação e 

estratégia deverão passar por discussão e aprovação do colegiado do curso a cada 

ano letivo. 

 

10. CURRÍCULO 

 A integralização do Curso Superior de Tecnologia em Gestão da Qualidade deve 

se realizar em seis semestres, com um total geral de 1680 horas, tempo de 

integralização mínimo de 36 meses (6 semestres) e máximo de 60 meses (10 

semestres). 
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 O Curso Superior de Tecnologia em Gestão da Qualidade é dividido em: 

Código Conteúdos CHT CHS PD LB CP  ES  OR PRÉ-REQ 

GQ 101 Relacionamento interpessoal 60 4 60         - 

GQ 102 Comunicação Empresarial 60 4 60         - 

GQ 111 Contabilidade Introdutória 60 4 60         - 

GQ 121 Gestão Empresarial 30 2 30         - 

GQ 131 Estatística descritiva 30 2 30         - 

GQ 141 Fundamentos da qualidade 60 4 60         - 

- Total 1º período 300 20 300 0 0 0 0 - 

          

Código Conteúdos CHT CHS PD LB CP  ES  OR PRÉ-REQ 

GQ 211 Marketing 60 4 60         - 

GQ 221 Gestão Estratégica da Qualidade 30 2 30         - 

GQ 222 Gestão de processos 60 4 60         - 

GQ 231 Estatística inferencial 60 4 60         - 

GQ 241 Ferramentas da Qualidade 60 4 60         - 

GQ 242 Custos de Obtenção da Qualidade (COQ) 30 2 30         - 

- Total 2º período 300 20 300 0 0 0 0 - 

          

Código Conteúdos CHT CHS PD LB CP  ES  OR PRÉ-REQ 

GQ 301 Ética e Responsabilidade Social 30 2 30         - 

GQ 302 Negociação e Gerenciamento de Conflito 30 2 30         - 

GQ 311 Economia e Mercado 30 2 30         - 

GQ 331 Controle Estatístico de processos (CEP) 60 4 30 30       - 

GQ 341 Metrologia 60 4 30 30       - 

GQ 342 Gestão Ambiental 60 4 60         - 

- Total 3º período 270 18 210 60 0 0 0 - 

          

Código Conteúdos CHT CHS PD LB CP  ES  OR PRÉ-REQ 

GQ 711 Processos produtivos 60 4 60         - 

GQ 721 Sistema de Gestão da Qualidade 60 4 60         - 

GQ 731 Carta de controle 30 2 30         - 

GQ 741 Consultoria em qualidade 30 2 30         - 

GQ 742 Segurança e Higiene no Trabalho 60 4 60         - 

GQ 751 Metodologia de pesquisa 30 2 30         - 

- Total 4º período 270 18 270 0 0 0 0 - 

          

Código Conteúdos CHT CHS PD LB CP  ES  OR PRÉ-REQ 

GQ 921 Empreendedorismo 30 2 30         - 

GQ 941 Ferramentas globais da Qualidade 30 2 30         - 

GQ 942 Qualidade em serviços 60 4 60         - 

GQ 943 Gerenciamento de Projetos 30 2 30         - 

GQ 944 Prêmios da Qualidade 30 2 30         - 

GQ 951 Orientação TCC 1 30 2         30 - 

- Total 5º período 210 14 180 0 0 0 30 - 
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Código Conteúdos CHT CHS PD LB CP  ES  OR PRÉ-REQ 

GQ 601 Gestão de pessoas 60 4 60         - 

GQ 611 Logística e materiais 30 2 30         - 

GQ 641 Auditoria e Formação de Auditores 60 4 60         - 

GQ 642 Seminário Avançado em Gestão da Qualidade 30 2 30         - 

GQ 651 Orientação TCC 2 30 2         30 - 

- Total 6º período 210 14 180 0 0 0 30 - 
 

  Totais Obrigatórias sem orientação 1500               

  Totais Obrigatórias com orientação 1560               

  Totais Optativas 60               

  Totais Atividades Formativas 60               

  Total Geral contabilizado p/ MEC 1620               
 

Código Conteúdos CHT CHS PD LB CP  ES  OR PRÉ-REQ 

GQ 801 Cultura Organizacional e Cultura Brasileira 30 2 30         - 

GQ 802 Francês Básico 30 2 30         - 

GQ 803 Técnicas de apresentação 30 2 30         - 

GQ 811 Direito Introdutório 30 2 30         - 

GQ 812 Legislação Empresarial 30 2 30         - 

GQ 813 Mudança Organizacional 30 2 30         - 

GQ 814 Pesquisa de mercado 30 2 30         - 

GQ 831 Excel básico 30 2   30       - 

GQ 841 Arquivística 30 2 30         - 

GQ 842 Criatividade 30 2 30         - 

GQ 843 Desenho Técnico 30 2   30       - 

CQ 844 Técnicas Audiovisuais 30 2 15 15 
    

GQ 851 Redação de artigo científico 30 2 30         - 

ET 082 Comunicação em Língua Brasileira de Sinais 30 2 30         - 

TI 143 Gerência de projeto de software 30 2 30         - 

TI 146 Qualidade de software 30 2 30         - 

- Total Optativas  450 32 405 75 0 0 0 - 

 

11. RESOLUÇÕES DO CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO DA 

QUALIDADE 

11.1 Anexo I: Resolução nº 04/12-TGQ, que estabelece a regulamentação 

do Trabalho de Conclusão de Curso, pág. 100 e 101 do processo, 

11.2 Anexo II: Resolução nº 02/12-TGQ, que estabelece a regulamentação 

das Atividades Formativas, pág. 102 e 103 do processo, 

11.3 Anexo III: Resolução nº 03/12-TGQ, que estabelece a regulamentação 

do Estágio Não Obrigatório, pág. 104 a 106 do processo, 
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12. ANTEPROJETO DE RESOLUÇÃO 

(relação das disciplinas obrigatórias, optativas, atividades formativas e periodização 

recomendada.) 

 

 

13. EXTRATO DE ATAS DE REUNIÕES DO COLEGIADO DO CURSO E DO NDE 

 

Páginas 116 a 122 do processo 23075.024 880 / 2012 - 83 

 

 


