
 

Universidade Federal de Santa Catarina 

Centro Tecnológico 

Departamento de Engenharia Mecânica 

PLANO DE ENSINO 
 

Em caráter excepcional e transitório, para substituição do ensino presencial pelo ensino não 

presencial, enquanto durar a pandemia do novo coronavírus (COVID-19), em atenção à Portaria MEC 
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EMC5726 – Ferramentas da Qualidade 

 

1) Identificação: 

Carga Horária: 28 horas aula Teóricas – 2 créditos semanais. 

Turma: 10233 

Nome do professor: Mateus Barancelli Schwedersky, Email: m.barancelli@ufsc.br 

 

2) Curso:  

233 Engenharia de Materiais Trimestral 

 

3) Requisitos:  

EMC5716 

 

4) Ementa: 

Conceito de qualidade total. Modelos de controle: planejamento, gestão estratégias e avaliação. 

Controle estatístico de processos e produtos. Projetos: estudo de casos em indústrias fabricante de 

materiais: cerâmicos, poliméricos e metálicos. 

 

5) Objetivos: 

A disciplina de Ferramentas da Qualidade tem objetivo de apresentar e discutir os principais aspectos 

que estão associados à qualidade no ambiente industrial, explorando os conceitos e métodos usuais 

para gestão e avaliação da qualidade. Ao final da disciplina, o aluno terá condições de selecionar e 

implementar as principais ferramentas e metodologias utilizadas na área da qualidade para solução de 

problemas e realização de melhorias em processos produtivos industriais. 

 

6) Conteúdo Programático: 

(02h)  Introdução:  Conceitos  de  Qualidade  e  Produtividade 

(02h)  Controle  de  Qualidade  Total  –  Tqc 

(02h)  Conceito  de  Controle  de  Processo  e  Produtos 

(02h)  Métodos  de  Controle  de  Processo  e  Produtos 

(02h)  Prática  do  Controle  de  Qualidade 

(02h)  Gerenciamento  por  Diretrizes 

(02h)  Garantia  da  Qualidade  nos  Processos 

(02h)  Qualidade  na  Interface  Compra  e  Venda 

(02h)  Gerenciamento  do  Crescimento  do  Ser  Humano  na  Empresa 

(02h)  Implantação  do  Tqc 

(06h)  Estudo  de  Casos  na  Forma  de  Seminários 



 

 

 

7) Metodologia: 

Os aspectos teóricos da disciplina serão abordados ao longo do semestre de forma síncrona, em aulas 

expositivas em sessões conduzidas pelo professor utilizando recursos multimídia, assim como de 

forma assíncrona, através de leitura e discussão de textos pertinentes. Serão adotadas atividades 

síncronas principalmente. Porém, a disciplina contará com suporte via MOODLE para que, caso seja 

necessário, o aluno possa ter acesso ao conteúdo perdido de forma assíncrona usando o suporte de 

material de apoio em meio digital. Na parte final da disciplina, serão realizados trabalhos na forma de 

seminários com estudos de caso, que serão apresentados usando ferramentas de videoconferência. 

As aulas síncronas ocorrerão sempre no horário oficial da disciplina, entre 16:20-18:00, conforme dias 

e horários disponibilizados no Cronograma da Disciplina. Uma gravação da aula será disponibilizada 

aos alunos através de Link que será disponibilizado na plataforma MOODLE, tendo como objetivo 

atender os alunos que tenham eventuais problemas de conexão durante a horário regulamentar. Haverá 

uma breve revisão dos tópicos que já haviam sido abordados antes da interrupção das aulas do 

trimestre. 

O atendimento individual para sanar dúvidas ocorrerá em encontros síncronos, nas datas e formas 

descritas no MOODLE. 

 

8) Avaliação: 

A avaliação do aproveitamento do aluno na disciplina é feita através de duas provas escritas (P1 e P2) 

que serão aplicadas de forma online (não presencial), usando a plataforma MOODLE, em conjunto 

com a avaliação do seminário (S) que será apresentado utilizando recursos de videoconferência. Os 

alunos que tiverem problema de conexão com a plataforma MOODLE poderão requerer segunda 

chamada (novo dia e horário para realizar as avalições). 

A média final (MF) será calculada pela média ponderada destas três avaliações com peso conforme 

indicado pela equação:  

MF = (P1 x 3,5 + P2 x 3,5 + S x 3,0) / 10 

Conforme parágrafo 2º do artigo 70 da Resolução 17/CUn/97, o aluno com frequência suficiente (FS) 

e média final no período (MF) entre 3,0 e 5,5 terá direito a uma nova avaliação ao final do semestre 

(REC), sendo a nota final (NF) calculada conforme parágrafo 3º do artigo 71 desta resolução, ou seja: 

NF = (MF + REC) / 2.   

 

9) Cronograma: 

1.As aulas síncronas serão realizadas nas quintas-feiras, entre 16h20min e 18h00min (horário 

regulamentar da aula) nos dias 03/09, 10/09, 17/09, 24/09, 01/10, 08/10, 15/10, 22/10, 29/10.  

2.As avaliações serão realizadas usando a plataforma MOODLE, no horário regulamentar da aula. A 

Segunda Prova Escrita (P2) será realizada no dia 22/10, e a avaliação de recuperação (REC) será 

realizada no dia 29/10. Aos alunos que tiverem problema de conexão com a plataforma MOODLE no 

dia/horário estabelecido, poderão requerer segunda chamada. 
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