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PLANO DE CURSO 

 
 
 

Instituição: SENAC-RS Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Estado do Rio Grande do Sul 

CNPJ: 034227070001-84 

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios 

Data: Maio de 2014 

 
 
 

1. Identificação do Curso 

 
Habilitação Técnica de Nível Médio: 
Técnico em Qualidade – EAD – 800 horas 
 

 
 

Este plano de curso é válido para as turmas iniciadas a partir de maio de 2014, aprovado pela 

Resolução SENAC/AR/RS Nº 009/2014, atendendo a Resolução Senac 999/2014 de 25 de abril de 

2014. 
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2. Justificativa e objetivos do curso 
A educação a distância é uma modalidade educacional utilizada há muito tempo. Já no século XIX, 
tem-se notícia de sua utilização com a finalidade de ensino, mas basicamente na educação não 
formal.   
A partir da década de 90 com o surgimento da internet, a educação a distância vem se aprimorando 
cada vez mais, através de tecnologias que viabilizam mecanismos de comunicação tão eficazes 
capazes de suprir a distância geográfica entre estudante e professor. 
Para responder às necessidades educacionais decorrentes das novas formas comunicação que 
provocaram mudanças estruturais no mundo do trabalho, o SENAC Rio Grande do Sul  se propõe a 
desenvolver pessoas através da ação pedagógica, de forma eficaz e flexível. Para responder a 
diferentes ritmos, tanto dos estudantes como da natureza dessa modalidade, assume como 
compromisso a educação de qualidade, orientando-se pelos princípios e valores da Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional e das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional 
de Nível Técnico. 
Dessa forma, o currículo do Curso Técnico em Qualidade proposto pelo Senac Rio Grande do Sul 
possibilita a vivência de  situações que levam o participante a desenvolver a reflexão, a aprender a 
aprender, a mobilizar e articular, com pertinência, conhecimentos, habilidades e valores em níveis 
crescentes de complexidade. A organização dos componentes curriculares privilegia o estudo 
contextualizado, agregando competências relacionadas com as novas tecnologias, trabalho em 
equipe e autonomia para enfrentar diferentes situações com criatividade e flexibilidade. 
 
Objetivos 
 
Objetivos Gerais 
A Educação Profissional no  Senac Rio Grande do Sul tem por objetivo a formação do jovem e adulto, 
propiciando-lhes, em especial: 
 A consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no Ensino Médio, tendo, como 

meios, a leitura, a escrita, os cálculos e o raciocínio lógico, possibilitando o prosseguimento dos 
estudos; 

 A preparação para a cidadania, para continuar aprendendo, mesmo depois de sair da escola, de 
modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas situações e aperfeiçoamentos 
posteriores; 

 O aprimoramento como pessoa, tornando-o um ser ético, intelectualmente autônomo, que saiba 
pensar crítica, sistêmica e ecologicamente; 

 Respeito aos valores estéticos, políticos e éticos; 
 A promoção da transição entre a escola e o mundo do trabalho, capacitando-os com 

conhecimentos e habilidades gerais e específicas para o exercício de atividades produtivas; 
 A qualificação, profissionalização e atualização dos trabalhadores, visando à sua inserção e 

melhor desempenho no exercício do trabalho; 
 A compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos, relacionando a teoria com a prática no 

ensino de cada base tecnológica; 
 A integração na tarefa educativa dos princípios empreendedores, levando-os ao conhecimento 

pleno de suas potencialidades, transformando-os em gerentes do seu crescimento pessoal e 
profissional. 

 
Objetivos Específicos 

 Analisar a informação disponível na empresa relativo aos processos, produtos, clientes e 
fornecedores. 

 Definir em conjunto com a gestão da qualidade, os procedimentos relativos à implementação 
do sistema da qualidade na empresa. 
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 Controlar a eficácia do sistema da qualidade e a qualidade dos processos, matérias-primas e 
produtos  intermediários e produtos finalizados. 

 Definir formas de melhoria da qualidade dos processos e dos produtos. 
 Elaborar relatórios sobre o desenvolvimento do sistema da qualidade e sobre as atividades de 

controle realizadas. 
 Apoiar o desenvolvimento e adequação de metodologias e ferramentas da qualidade à 

natureza do negócio da organização.  
 Apoiar ações para o desenvolvimento de competências das pessoas para a implementação da 

cultura da qualidade (excelência). 
 

3. Requisitos de acesso ao curso 
Para matrícula no curso, o candidato deve apresentar: 
 Escolaridade Mínima: ter concluído ou estar cursando o Ensino Médio. 
 Idade Mínima: 16 anos completos no ato da matrícula. 
 
4. Perfil profissional de conclusão dos egressos do curso 
O Técnico em qualidade é o profissional que elabora manuais, procedimentos, diagnósticos e 
relatórios dos processos de qualidade das empresas. Registra o controle da qualidade, em 
formulários específicos e de acordo com as normas e padrões preestabelecidos. Atua na elaboração 
e execução da auditoria interna da qualidade e acompanha a auditoria externa. Divulga os 
procedimentos de qualidade e propõe ações de informação e formação específica. Identifica 
inconformidades em produtos e processos, suas possíveis causas e ações corretivas e preventivas. 
Capacitando assim as equipes de trabalho das empresas para a disseminação da cultura da 
qualidade. 
 
Competências do Técnico 

• Pesquisar, selecionar e interpretar as informações relativas ao Sistema da Qualidade da 
empresa, descritas no manual da Qualidade ou no plano da Qualidade (objetivos da 
Qualidade, definição de responsabilidades, fases /etapas de controle, procedimentos de 
controle, formas de organização da qualidade, entre outros).  

• Interpretar normas e procedimentos da Qualidade (nacionais ou internacionais).  
• Definir procedimentos da Qualidade a aplicar nas diferentes fases do processo produtivo e em 

diferentes áreas funcionais da empresa (concepção, produção, marketing).  
• Identificar e analisar as causas associadas às não conformidades dos processos, 

produtos/materiais, nas diferentes fases do processo produtivo, desde a concepção à entrega 
do produto ao cliente.  

• Definir os procedimentos e as técnicas de Controle da Qualidade, tendo em conta as 
exigências do Sistema da Qualidade e as características do produto, processos e tecnologia 
disponível.  

• Identificar ferramentas e parâmetros de controle, tendo em conta os objetivos da Qualidade.  
• Selecionar as ferramentas e as técnicas de Controle da Qualidade mais adaptadas em função 

dos objetivos definidos para cada operação. 
• Realizar atividades de capacitação relativas aos conceitos e práticas do Sistema da Qualidade  
• Adaptar os procedimentos e normas da Qualidade em função das características dos 

processos, dos produtos e tecnologia. 
• Analisar as características estruturais dos produtos ou materiais através de ensaios, testes, 

análises (recorrendo ou não a amostras) por referência ao plano da qualidade. 
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5. Organização curricular do curso 
O Curso Técnico em Qualidade está organizado em três (03) módulos, com uma carga horária total 
de oitocentas horas (800 h), assim distribuídas: 
 

Módulo I: 200 horas 
Módulo II: 300 horas 
Módulo III: 300 horas 

 

MATRIZ CURRICULAR 

 
Módulo Componente Curricular 

Presencial 
Componentes Curriculares 

a distância CH 

Módulo I  Atividades Complementares 
Presenciais I - 40h 

Teorias e fundamentos da 
administração 24h 
Gestão da qualidade 68h 
Ferramentas da qualidade 68h 

Total EAD 160h 
Total Presencial 40h 
Total Geral 200h 
 

Módulo Componente Curricular 
Presencial 

Componentes Curriculares 
a distância CH 

Módulo II  Atividades Complementares 
Presenciais II - 60h 

Indicadores da qualidade 60h 
Auditorias da qualidade 58h 
Estatística aplicada à qualidade 68h 
Segurança e saúde do trabalho 54h 

Total EAD 240h 
Total Presencial 60h 
Total Geral 300h 
 

Módulo Componente Curricular 
Presencial 

Componentes Curriculares 
a distância CH 

Módulo III  Atividades Complementares 
Presenciais III - 60h 

Sistema de Gestão da Qualidade  60h 
Gestão de processos 64h 
Fator Humano da Qualidade 66h 
Custos da qualidade  50h 

Total EAD 240h 
Total Presencial 60h 
Total Geral 300h 
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Os valores/ atitudes relacionados abaixo são desenvolvidos durante todos os componentes 
curriculares do curso: 
 Iniciativa; 
 Foco no resultado; 
 Responsabilidade; 
 Comprometimento; 
 Organização; 
 Determinação; 
 Presteza; 
 Exigência de qualidade e eficiência; 
 Planejamento e monitoramento sistemático; 
 Respeito ao cliente; 
 Valorização do trabalho em equipe; 
 Cordialidade; 
 Empatia; 
 Curiosidade científica; 
 Respeito e preservação do meio ambiente; 
 Conduta ética. 
 
 
Módulo I - 200h  
 
Componente Curricular: Teorias e Fundamentos da Administração  
 
Competência: Executar rotinas administrativas, agindo de forma ética e responsável, considerando a 
visão sistêmica e o funcionamento das organizações.  
 
Habilidades:  

 Distinguir as organizações, diferenciando-as e compreendendo o processo administrativo; 
 Diferenciar as funções da Administração, bem como suas inter-relações; 
 Identificar as diferentes áreas de uma organização, suas finalidades e a importância da 

integração destas; 
 Reconhecer a importância das tendências nos negócios. 

Conhecimentos: 
 Conceito de organização; 
 Tipologia das organizações; 
 Conceito de administração; 
 O processo administrativo; 
 As quatro funções da Administração: Planejamento, Organização, Direção e Controle; 
 Estrutura organizacional; 
 Visão global do processo gerencial; 
 Teóricos da Administração; 
 Tendências da administração no Brasil e no mundo. 

 
Componente Curricular: Gestão da Qualidade 
 
Competência 
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 Operacionalizar os conceitos, ferramentas e métodos para implantação de um Programa de 
Gestão pela Qualidade, com o foco na otimização dos resultados, através de um sistema de 
gerenciamento por indicadores de desempenho. 

 
 
Habilidades 

 Utilizar os fundamentos da qualidade no sistema de gestão da empresa; 
 Usar tecnologia e metodologia da qualidade para a prestação de serviços de qualidade; 
 Identificar um modelo de programa de qualidade apropriado ao tipo de negócio; 

Conhecimentos 
 Conceitos básicos da Qualidade. 
 Evolução das práticas de gestão pela qualidade 
 Finalidades da gestão da qualidade. 
 Fundamentos da gestão da qualidade 
 Ferramentas da Qualidade 
 Qualidade em Prestação de serviços. 
 Qualidade Total. 
 Programas voltados à Qualidade 

 
Componente Curricular: Ferramentas da qualidade 
 
Competência:  

 Aplicar as ferramentas da qualidade para implantação de um Programa de Gestão pela 
Qualidade, com o foco na otimização dos resultados, através de um sistema de 
gerenciamento por indicadores de desempenho. 

 
Habilidades: 

 Utilizar as ferramentas da qualidade no sistema de gestão da empresa; 
 Identificar os tipos de ferramentas da qualidade de acordo com a especificidade do sistema de 

gestão da empresa. 
Conhecimentos: 

• O que são as ferramentas da qualidade 
• Finalidades da utilização de ferramentas da qualidade 
• Tipos de ferramentas da qualidade 
• Brainstorming 
• GUT 
• 5W2H 
• Técnica dos porquês 
• Diagrama de árvore 
• Fluxograma 
• Cuidados na utilização das ferramentas da qualidade 

 
Componente curricular: Atividades Complementares Presenciais I 
 
Conhecimentos 
 Os conhecimentos mobilizados durante o desenvolvimento da(s) competência(s) do Módulo I. 
 
Habilidades 
 Articular as competências do Módulo I por meio de atividades teórico-práticas. 
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Obs.: As referências de operacionalização para este Componente Curricular são tratadas no item 
Indicações Metodológicas. 

 
 
Módulo II – 300 h 
 
Componente Curricular: Indicadores da qualidade 
 
Competência:  

Propor metas de desempenho adequadas ao Sistema de Gestão da Empresa estabelecendo 
indicadores de qualidade. 

 
Habilidades: 

 Analisar criticamente a relevância dos indicadores de desempenho utilizados no sistema de 
gestão da empresa; 

 Distinguir os indicadores de eficácia e de eficiência. 
 Desenvolver um sistema de medição. 
 Estabelecer metas de desempenho atendendo aos procedimentos de acompanhamento e 

análise crítica de indicadores. 
Conhecimentos: 

• Finalidade e relevância dos indicadores de desempenho 
• Tipos de indicadores 
• Indicadores de eficácia 
• Indicadores de eficiência 
• Desenvolvimento de um sistema de medição  
• Estabelecimento de metas de desempenho 
• Procedimentos de acompanhamento e análise crítica de indicadores 
• Referenciais comparativos  
• Conceitos 
• Finalidades 

 
Componente Curricular: Auditorias da qualidade 
 
Competência: Promover auditorias da qualidade atendendo às diretrizes estabelecidas nas normas 
pertinentes. 
 
Habilidades: 

 Identificar as finalidades de auditorias de Sistema de Gestão da Qualidade; 
 Compreender os tipos e técnicas de auditoria, bem como perfil e responsabilidades do auditor 

e sua equipe; 
 Elaborar o plano de auditoria atendendo as etapas pertinentes a este processo; 
 Reconhecer os tipos de não conformidades; 

Conhecimentos: 
• Finalidades da auditoria de Sistemas de Gestão da Qualidade 
• NBR ISO 19011:2002 – Diretrizes para auditorias de sistema de gestão da qualidade e/ou 

ambiental 
• Tipos e técnicas de auditoria. 
• Perfil do auditor  
• Responsabilidades do auditor e do auditado 
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• Equipe de auditoria 
• Etapas do processo de auditoria 
• Planejamento e preparação da auditoria. 
• Realização da auditoria 
• Relatórios de auditoria 
• Auditorias de acompanhamento 
• Tipos de não conformidades 
• Aspectos comportamentais do processo de auditoria 

 
Componente Curricular: Estatística aplicada à qualidade 
 
Competência: Propor a melhor gestão da qualidade por meio da utilização das técnicas e 
ferramentas estatísticas. 
 
 
Habilidades: 

• Identificar fundamentos do conhecimento e das técnicas estatísticas; 
• Aplicar técnicas estatísticas nos fenômenos e eventos de sua prática diária; 
• Estabelecer comportamentos padrões e explicações objetivas sobre os fenômenos ocorridos 

nos processos diários de sua responsabilidade; 
• Utilizar as principais técnicas e ferramentas estatísticas para melhorar as práticas e processos 

de sua responsabilidade junto aos processos e atividades da gestão da qualidade 
Conhecimentos: 

• O que é estatística; 
• População, Censo, Amostragem; 
• Variável e Dados Brutos 
• Séries Estatísticas 
• Normas para Apresentação dos Dados Estatísticos 
• Tipos de Frequências 
• Medidas de Posição 
• Medidas de Dispersão 
• Ferramentas Estatísticas da Qualidade: 
• Folha de Registo (para recolha de dados) 
• Estratificação (para poder fazer amostragem) 
• Histograma (para ilustrar variações) 
• Diagrama em espinha de peixe (para identificar a origem dos problemas) 
• Diagrama de Pareto (para hierarquizar factos) 
• Diagramas ou cartas de controlo (para controlar o processo) 
• Diagrama de correlação (para mostrar correlações)  

 
 Segurança e saúde do trabalho 
Competência: Promover a saúde e segurança no trabalho, desempenhando a função de agente 
educativo na identificação, registro e comunicação de ocorrências que envolvam a si próprio ou a 
terceiros, facilitando as providências no sentido de minimizar os danos e evitar novas ocorrências. 
Habilidades: 

• Avaliar as consequências dos riscos que caracterizam o trabalho na área da saúde, visando 
sua própria saúde e segurança no ambiente de trabalho; 

 Interpretar as legislações, normas de segurança e os elementos básicos de prevenção de 
acidentes de trabalho; 
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 Aplicar princípios ergonômicos na realização do trabalho, prevenindo doenças profissionais e 
acidentes; 

 Utilizar adequadamente os EPIs e EPCs; 
 Identificar doenças relacionadas ao ambiente e processos de trabalho na saúde, assim como 

as respectivas ações preventivas; 
 Interpretar a linguagem dos sinais utilizados em saúde e segurança no trabalho para 

identificar os equipamentos de proteção individual (EPI) e os equipamentos de proteção 
coletiva (EPC); 

 Reconhecer os riscos potenciais e causas originárias de incêndio, bem como as formas 
adequadas de combate ao fogo, utilizando procedimentos e equipamentos adequados. 
 

Conhecimentos:  
• Saúde e Segurança no trabalho; 
 Ergonomia no trabalho; 
 Epidemiologia da morbidade do trabalho; 
 Formas de prevenção de acidentes de trabalho; 
 Fatores de risco; 
 Causas de acidentes de trabalho; 
 EPI e EPC – tipo, uso e legislação pertinente; 
 Códigos e símbolos específicos de SST – Saúde e Segurança no Trabalho; 
 CIPA – organização, funcionamento e legislação; 
 Procedimentos legais nos acidentes de trabalho; 
 Técnicas de: prevenção de acidentes, manutenção preventiva de equipamentos, prevenção e 

combate ao fogo. 
  

Componente curricular: Atividades Complementares Presenciais II 
 
Conhecimentos 
 Os conhecimentos mobilizados durante o desenvolvimento da(s) competência(s) do Módulo II. 

 
Habilidades 
 Articular as competências do Módulo II por meio de atividades teórico-práticas. 

 
Obs.: As referências de operacionalização para este Componente Curricular são tratadas no item 
Indicações Metodológicas. 
 
 
Módulo III – 300h 
  
Componente Curricular: Sistemas de Gestão da Qualidade  
 
Competência:  
Implantar sistema de gestão da qualidade na empresa atendendo a demanda de cada situação e as 
ferramentas disponíveis para disseminação do sistema. 
 
Habilidades: 

 Aplicar as normas ISO 9000 e 9001 
 Reconhecer os modelos de gestão de excelência, bem como seu enfoque sistêmico; 
 Estabelecer critérios de excelência. 
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Conhecimentos: 
• ISO 9001:2008 
• Objetivos da ISO série 9001:2008; 
• Aplicação da norma ISO 9001:2008; 
• Normas complementares (família ISO 9000); 
• Etapas para a certificação; 
• Motivos e vantagens para implantar a ISO Série 9001:2008 nas organizações; 
• Norma ISO 9001:2008: 
• A responsabilidade da alta administração 
• Gestão de recursos 
• Realização do produto 
• Medição e monitoramento 
• Modelo de Excelência em Gestão (PGQP/FNQ) 
• Fundamentos de excelência 
• Enfoque sistêmico do modelo de excelência 
• Critérios de excelência 

 
 
 
Componente Curricular: Gestão de processos 
 
Competência:  
Aplicar os conceitos e técnicas para a qualidade dos processos da empresa. 
 
Habilidades: 

• Aplicar os conceitos de processos 
• Mapear os processos da empresa 
• Documentar os processos da empresa 
• Identificar e propor melhorias aos processos das empresas 

Conhecimentos: 
• Abordagem de processo 
• Definições 
• Vantagens 
• Como mapear processos 
• Elementos de um processo  
• Padronização 
• Documentação dos processos 
• Padronização 
• Técnicas de melhoria dos processos e solução de problemas 

 
Componente Curricular: Fator humano da qualidade 
 
Competência:  
Aplicar as melhores práticas para formação e motivação das equipes de trabalho da empresa e para 
o atingimento dos objetivos da qualidade. 
 
Habilidades: 

• Motivar a equipe; 
• Identificar as melhores práticas de liderança; 
• Montar o melhor perfil para cada integrante da equipe de trabalho; 
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• Identificar possíveis motivadores de conflito; 
• Mitigar conflitos entre os membros da equipe e entre equipe e organização. 

Conhecimentos: 
 Motivação humana 

o Conceitos 
o As necessidades humanas 
o Liderança  

 Estilos de liderança 
o Papel dos líderes nos processos de qualidade 
o Trabalho em equipe 

 Definição de equipe 
 O processo de formação de uma equipe 

o Gestão de conflitos 
o O que é um conflito? 
o Como tratar os conflitos no ambiente de trabalho 

 Gestão por competências  
o Conceitos 

 Matriz de competências 
 Como avaliar competências? 

 
Componente Curricular: Custos da qualidade 
 
Competência:  
Propor as melhores práticas e técnicas para o resultado financeiro dos processos da qualidade nos 
diferentes níveis da organização. 
 
Habilidades:  

• Compreender a estrutura do patrimônio e as suas variações; 
• Identificar as formas de apuração do resultado econômico; 
• Adquirir noções básicas da ciência contábil; 
• Aprender a efetuar os lançamentos realizados na contabilidade. 
• Aprender a levantar um balanço patrimonial e o Demonstrativo do Resultado Econômico. 
• Identificar o impacto das ações de garantia da qualidade nos custos totais da organização 

Conhecimentos: 
• O Patrimônio das Empresas:  
• Definição 
• Aplicação de recursos 
• Origem dos recursos aplicados 
• Capital de giro 
• Capital permanente 
• Balanço patrimonial 
• Variação patrimonial 
• O Resultado Econômico e o Resultado Financeiro: 
• Receitas Operacionais 
• Deduções da receita 
• Custo direto x Custo indireto 
• Custo variável x Custo fixo 
• Receitas e despesas não operacionais 
• Regime de caixa e regime de competência  
• Demonstrativo do resultado financeiro 
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• Demonstrativo do resultado econômico 
• Análises Econômico-Financeiras: 
• Liquidez 
• Rentabilidade 
• Segurança 
• Análise horizontal e vertical 
• Margem de contribuição 
• Ponto de equilíbrio 
• Contabilidade: 
• Definição 
• Objeto da Contabilidade 
• Partidas dobradas 
• Atos e fatos administrativos 
• Plano de Contas 
• Escrituração 
• Balancete e balanço 
• Livros contábeis 
• Custos da Qualidade 
• Custos de prevenção 
• Custos de avaliação 
• Custos de falhas internas 
• Custos de falhas externas 
• Relação entre custo e qualidade 

 
Componente Curricular: Processos administrativos e industriais 
 
Competência:  
Executar técnicas e procedimentos que envolvem os serviços administrativos nas empresas e 
indústrias. 
 
Habilidades: 

• Classificar diferentes tipos de empresa; 
• Identificar os diferentes setores das instituições e suas conexões; 
• Propor integração entre as áreas da empresa; 
• Aplicar técnicas nos processos administrativos e industriais de forma a qualificar os 

profissionais relacionados e/ou interessados; 
• Aplicar as técnicas de arquivamento e protocolo; 
• Utilizar as técnicas de recepção, considerando a tipologia do cliente. 

Conhecimentos: 
• Administração geral, as conexões entre Recursos humanos; Financeiro; Planejamento; 

Vendas e Produção; 
• Tipos de empresas (pequena, média, grande); 
• Organograma empresarial; 
• Arquivo: funções do arquivo e classificação; 
• Protocolo. 
• Os princípios básicos de produção; 
• Os "10M" de Produção: - Materiais / Mão-de-obra / Máquinas / Métodos / Meio-Ambiente / 

Manutenção / Movimentação / Medição / Motivação / Melhoramentos; 
• A Organização no Posto de Trabalho; 
• O conhecimento do produto, desde a Matéria-prima até ao produto acabado; 
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• A importância da Qualidade, Produtividade e Lucratividade do Processo Produtivo; 
• O trabalho integrado com: Vendas / P.C.P. / Departamento Técnico; 

 
Componente curricular: Atividades Complementares Presenciais III 
 
Conhecimentos 
 Os conhecimentos mobilizados durante o desenvolvimento da(s) competência(s) do Módulo III. 

 
Habilidades 
 Articular as competências do Módulo III por meio de atividades teórico-práticas. 

 
Obs.: As referências de operacionalização para este Componente Curricular são tratadas no item 
Indicações Metodológicas. 

 
 
6. Indicações Metodológicas 
 
As estratégias pedagógicas adotadas levam em consideração o Projeto Político Pedagógico vigente 
da Instituição: 

 
• As metodologias inovadoras - entendidas como aquelas que provocam rupturas 
paradigmáticas, que instigam os estudantes a problematizarem as realidades, percebendo-se 
como sujeitos potencialmente transformadores das relações hegemônicas da sociedade atual. 
 
• A aprendizagem – concebida como diretamente relacionada com as interações que o sujeito 
faz com o meio, exigindo uma atitude investigativa diante dos contextos em que se insere. 
Sendo assim, a aprendizagem assume um caráter permanente, levando os sujeitos desse 
processo a um “sempre aprender” no objetivo do permanente vir a ser, inquietando-se, 
formulando questões e buscando respostas. 
 
• O ensino - entendido como as informações, reflexões e oportunidades levadas ao estudante 
para construir seu conhecimento técnico-profissional e favorecer seu desenvolvimento pessoal 
por meio de metodologias inovadoras que contextualizem teoria e prática. 
 
• A escola - entendida como um espaço em transformação constante, que necessita ampliar 
suas possibilidades empreendedoras, criando mecanismos que respeitem as múltiplas 
inteligências e promovendo condições para que todos sejam efetivamente mais felizes e 
apostem em sonhos individuais e coletivos. 
 
• A educação – entendida como formas diferentes de os seres humanos partirem do que são 
para o que querem ser. Assim, a educação contribui para a autoformação da pessoa, 
ensinando a viver no sentido de se tornar cidadão e promovendo a formação de profissionais 
competentes, empreendedores, inovadores, de modo a possibilitar sua inserção e 
permanência no mundo do trabalho. 
 
• As tecnologias – a escola propicia a reflexão sobre o seu uso e sobre sua real importância 
no processo educativo, promovendo a transformação das tecnologias de informação e de 
comunicação (TICs) em tecnologias de aprendizagem e convivência (TACs). Tais tecnologias 
deverão viabilizar diferentes espaços para experienciação/vivências e/ou simulações, tais 
como laboratórios e espaços virtuais/digitais, nos quais os aprendizes tenham a oportunidade 
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de construir conhecimentos na própria ação. 
 
Na modalidade de educação a distância - EAD, são oportunizadas atividades individuais e em grupo 
(estudos de caso, questões discursivas, fóruns de discussão e chats, além de atividades práticas) 
com o objetivo de permitir ao docente verificar a capacidade do estudante de, no enfrentamento de 
situações do contexto profissional, mobilizar e articular, com autonomia, postura crítica e ética, seus 
recursos subjetivos, bem como os atributos construídos. 
 
Na EAD, o principal recurso tecnológico utilizado é uma LMS (Learning Management System). É a 
partir desta, no papel de comunidade virtual, que se estabelece a comunicação entre professor e 
estudantes para esclarecimento de dúvidas e compartilhamento de ideias. É também no ambiente 
virtual de aprendizagem que o professor acompanha toda a participação dos estudantes no curso, 
tece comentários, recebe e avalia os trabalhos, estabelece as datas para a sua realização, 
acrescenta novas informações, conteúdos ou atividades complementares.  
 

Os objetos de aprendizagem (telas animadas), bem como os textos para impressão e leituras 
complementares para aprofundamento dos assuntos abordados, estão digitalizados e se encontram 
disponíveis no ambiente virtual de aprendizagem do curso. 

 
O curso Técnico em Qualidade - EaD tem a duração total de 800 horas, distribuídas da seguinte 
forma: 

• 640 horas (80%) dedicadas à realização das atividades propostas no ambiente virtual de 
aprendizagem; 

• 160 horas (20%) dedicadas aos encontros presenciais. 
 

Os Módulos foram desenvolvidos a partir dos objetivos e da definição das competências a serem 
constituídas.  
 
O curso proporcionará a participação ativa e condições para que o estudante aprenda a aprender, 
tendo no processo de aprendizagem avaliação contínua e sistemática voltada para um processo de 
aprendizagem com autonomia.  

Os temas abordados nos conhecimentos são especificados no Plano de Trabalho dos docentes, 
elaborado sob a orientação da Coordenação Técnica e Pedagógica, a partir das competências gerais 
da área e das competências específicas profissionais. 

Para os componentes curriculares a distância dos Módulos I, II e III devem ser realizadas atividades 
de avaliação a distância. 
Os componentes curriculares “Atividades Complementares Presenciais I”, “Atividades 
Complementares Presenciais II” e “Atividades Complementares Presenciais III” serão desenvolvidos 
de forma presencial e durante o desenvolvimento dos componentes curriculares a distância dos 
Módulos I, II e III respectivamente. Estes componentes terão um docente, especialmente indicado 
para este fim, que desenvolverá atividades teórico-práticas desafiadoras como, por exemplo: estudo 
de casos, simulações didáticas, pesquisas, situações problemas, seminários, dentre outras, bem 
como, avaliações presenciais que simulem o desenvolvimento, a articulação e a integração dos 
conhecimentos e habilidades desenvolvidos nos referidos Módulos I, II e III. 

O docente deverá ter um planejamento integrado das atividades teórico-práticas para os encontros 
previstos no cronograma e em conformidade com as competências, as habilidades e os 
conhecimentos dos Módulos I, II e III. 
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Os encontros dos componentes “Atividades Complementares Presenciais I”, “Atividades 
Complementares Presenciais II” e “Atividades Complementares Presenciais III”, devem ser realizados 
ao longo de cada Módulo e programados em consonância com o cronograma dos componentes 
curriculares a distância, devendo ser realizados durante o período de desenvolvimento de seus 
respectivos Módulos. Estes componentes não devem ser realizados em sua totalidade de carga 
horária no final de cada Módulo. 

Por fim, cabe ao corpo técnico e docente orientar e acompanhar os estudantes no desenvolvimento 
das atividades, verificando principalmente se os conhecimentos estão sendo mobilizados e 
articulados com pertinência. 

 
A Habilitação Profissional de Técnico em Qualidade, não exige o cumprimento de estágio 
supervisionado obrigatório. No entanto, o estudante poderá realizar estágio a partir da matrícula no 
Módulo I, não sendo, assim, condição para a conclusão do curso. Quando realizado o estágio, as 
horas efetivamente cumpridas deverão constar no Histórico Escolar do estudante. A escola 
acompanhará as atividades de estágio, através do instrumento de avaliação, Ficha de 
Acompanhamento de Estágio, gerenciada pelo Coordenador do Curso. 
 

Quanto aos Polos 
 
A Escola de Educação Profissional Rio Grande do Sul prevê a possibilidade de ampliar a sua área 
de atuação através do credenciamento de Polos de Apoio Presencial, atendendo às 
determinações da legislação vigente. 

 
7. Critérios de aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores 
 
As competências anteriores adquiridas pelos estudantes, desde que relacionadas com o perfil 
profissional de conclusão do Técnico em Qualidade, e dos módulos que integram seu itinerário 
profissional, podem ser objeto de avaliação para aproveitamento de estudos, nos termos regimentais 
e da legislação vigente.  
Conforme legislação em vigor, as competências que podem ser aproveitadas no curso são aquelas 
adquiridas: 

a) No Ensino Médio; 
b) Em qualificações profissionais e etapas ou módulos da Educação Profissional Técnica de 

Nível Médio concluídos em outros cursos; 
c) Em cursos de Educação Profissional de Formação Inicial e Continuada; 
d) No trabalho ou por outros meios informais; 
e) Em processos reconhecidos de certificação profissional. 

O processo de avaliação para o aproveitamento de conhecimentos e experiências será orientado por 
procedimentos previamente estabelecidos, a saber: 

 Demonstração Prática por meio de simulações de problemas inerentes ao respectivo 
componente curricular a ser dispensado, em que se evidencie a apropriação das 
competências previstas para o módulo ou etapa em questão, e à luz do perfil profissional 
de conclusão. 

 Avaliação Escrita em que se verifiquem os conhecimentos relativos às bases 
tecnológicas que constituem insumos para a apropriação das competências constantes do 
perfil profissional de conclusão. O estudante deverá obter o conceito mínimo adotado pela 
instituição para ser considerado apto nesta fase do curso. 
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8. Critérios de avaliação da aprendizagem aplicados aos estudantes do curso 
 

A avaliação é realizada em todos os momentos do processo de aprendizagem, oportunizando a 
recuperação, ao longo das atividades. 
O estudante é avaliado a partir da observação resultante de experiências, em diferentes situações e 
momentos de aprendizagem. 
Para cada componente curricular são organizados instrumentos e estratégias de avaliação com a 
finalidade de realizar investigação e traçar novas oportunidades no processo de aprendizagem. 
A avaliação de competências é um processo de coleta de evidências das aprendizagens dos 
estudantes, expressas por meio da mobilização de seus conhecimentos, habilidades e atitudes, e terá 
como princípio a essencialidade, isto é, a relevância desses conhecimentos, habilidades e atitudes 
para a construção e desenvolvimento das competências requeridas pelo respectivo plano de curso. 
 
 O resultado do processo de avaliação é expresso com as seguintes menções: 
 

A – Quando o estudante evidenciou com excelência a apropriação das competências 
propostas e demonstra total comprometimento com a assiduidade, participação, 
pontualidade/qualidade na entrega dos trabalhos; apresenta atitudes que se destacam nos 
aspectos referentes ao relacionamento interpessoal, a habilidade de trabalhar em grupo, 
negociar/administrar conflitos, criatividade e liderança, superando as competências exigidas 
no respectivo perfil. 
 
B – Quando o estudante evidenciou a apropriação das competências propostas, demonstra 
assiduidade, participação, pontualidade na entrega dos trabalhos. Apresenta as características 
psicossociais exigidas pelo perfil profissional. 
 
C – Quando o estudante evidenciou, no mínimo, a apropriação das competências relevantes 
e apresenta as características psicossociais mínimas exigidas no perfil profissional. 
 
D – Quando o estudante não apropriou as competências previstas no perfil profissional de 
conclusão. 

 
A recuperação é contínua e realizada concomitantemente com o desenvolvimento dos 

componentes curriculares. É aprovado, após os estudos de recuperação, o estudante que obtiver as 
menções A, B e C. 

O estudante que obtiver menção D em um ou mais componentes curriculares e 
consequentemente situação final R no componente e no módulo, poderá cursar de forma 
concomitante o módulo seguinte e o (s) componente (s) que não obteve êxito. 
A frequência mínima se exige como pré-requisito geral para aprovação, uma vez que consiste em 
condição para que a aprendizagem aconteça, através da efetiva participação nas atividades 
escolares programadas. 
A frequência mínima necessária para aprovação é de 75% da carga horária total do curso, podendo 
ser oferecidos estudos compensatórios de infrequência aos estudantes que não obtiveram frequência 
mínima, tendo, todavia, apropriado as competências propostas.  
A frequência nos momentos à distância será evidenciada pela entrega das atividades propostas nos 
devidos prazos pré-estabelecidos. 
 
9. Instalações e equipamentos  
 
- Sala de aula equipada; 
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 Quadro Branco 
 Canetas para quadro 

 
- Recursos tecnológicos disponíveis; 

 Data Show 
 Computador ou Notebook 
 Televisor 
 DVD Player 
 
10. Pessoal docente e técnico envolvido no curso 

 
a) Perfil da Equipe Técnica Administrativa 

 
 Perfil em termos de titulação/escolaridade e 

experiência profissional requerida 
Diretor  Superior Completo 
Pedagoga Pedagogia 
Coordenador do Curso Superior Completo na área e Formação Pedagógica 
Secretária Ensino Médio Concluído 
 

b) Perfil da Equipe Docente    
 

Componente Curricular 
Docente 

 
Perfil docente em termos de titulação/escolaridade e 

experiência 
 profissional requeridai 

 

Teorias e fundamentos da administração 

Profissional com nível superior, preferencialmente 
formação em Administração de Empresas, Psicologia ou 
Recursos Humanos, experiência profissional e 
experiência em docência. 

 

Gestão da Qualidade 

Profissional com nível superior, preferencialmente 
formação em qualquer área de conhecimento, com 
certificação de qualidade e experiência profissional na 
área da qualidade e experiência em docência. 

 

Ferramentas da Qualidade 

Profissional com nível superior, preferencialmente 
formação em qualquer área de conhecimento, com 
certificação de qualidade e experiência profissional na 
área da qualidade e experiência em docência. 

 

Indicadores da qualidade 

Profissional com nível superior, preferencialmente 
formação em qualquer área de conhecimento, com 
certificação de qualidade e experiência profissional na 
área da qualidade e experiência em docência. 
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Auditorias da qualidade 
Profissional com nível superior, preferencialmente 
formação em qualquer área de conhecimento, com 
certificação de qualidade e experiência profissional na 
área da qualidade e experiência em docência. 

 

Estatística aplicada à qualidade 
Profissional com nível superior, preferencialmente 
formação em Estatística com experiência profissional na 
área e experiência em docência. 

Segurança e saúde do trabalho 

Profissional com nível superior, preferencialmente 
formação em Engenharia de Segurança, com 
certificação de qualidade e experiência profissional na 
área da qualidade e experiência em docência. 

 

Sistema de gestão da qualidade 

Profissional com nível superior, preferencialmente 
formação em qualquer área de conhecimento, com 
certificação de qualidade e experiência profissional na 
área da qualidade e experiência em docência. 

 

Gestão de processos 
Profissional com nível superior, preferencialmente 
formação em qualquer área de conhecimento, com 
certificação de qualidade e experiência profissional na 
área da qualidade e experiência em docência. 

 

Fator Humano da Qualidade 

Profissional com nível superior, preferencialmente 
formação em qualquer área de conhecimento, com 
certificação de qualidade e experiência profissional na 
área da qualidade e experiência em docência. 

 

Custos da Qualidade 

Profissional com nível superior, preferencialmente 
formação em qualquer área de conhecimento, com 
certificação de qualidade e experiência profissional na 
área da qualidade e experiência em docência. 

 

 
Obs; Os docentes da modalidade EAD devem comprovar a formação pedagógica e curso de tutoria on-line, de 
no mínimo 40h. 
Profissionais de notório saber e com comprovada experiência em algum(s) do(s) componente(s) curricular(s), 
mas sem a formação necessária, poderão ter seus currículos submetidos à análise do NEP para possível 
liberação. 
Também serão avaliados profissionais sem a graduação indicada, mas com pós-graduação na área indicada. 

 
 

C) Perfil da Equipe Técnica dos Polos 
 

 Perfil em termos de titulação/escolaridade e 
experiência profissional requerida 
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Coordenador do Polo Pedagogia ou Licenciatura  
Tutoria on-line 

Tutor Curso Superior em Administração ou na área 
específica do curso. 
Formação Pedagógica concluída ou cursando e/ou 
Licenciatura 
Tutoria On line 
Preferencialmente experiência comprovada na  área e 
em docência. 

 
11. Acervo Bibliográfico 

 
Componente curricular Teorias e fundamentos da administração 

Nº Autor Título Editora Qtd Edição Reimp. 

1 BARROS, Jorge Pedro 
Dalledonne de 

Gestão de serviços: a chave do 
sucesso nos negócios 

Senac 
Nacional 3 2008 2012 

2 CHIAVENATO, Idalberto Introdução à teoria geral da 
administração Campus 3 2011  

3 DORNELAS, José Carlos Assis Empreendedorismo: transformando 
Ideias em Negócios Campus 3 2012  

4 MAXIMIANO, Antonio Cesar 
Amaru Introdução à Administração Atlas 3 2011  

5 SENAC. Departamento Nacional Apoio administrativo: 
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Nacional 3 2003 2012 

Componente curricular Teorias e fundamentos da administração 
Nº Autor Título Editora Qtd Edição Reimp. 

6 CAMPOS, Vicente Falconi. Qualidade total: padronização de 
empresas INDG 3 2004  
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9 SCHIRATO, Sérgio José A sabedoria da qualidade: os 
desafios dos fatores humanos Senac.SP 3 2006  

10 SENAC. Departamento Nacional Qualidade em prestação de 
serviços 

Senac 
Nacional 3 2001 2013 

Componente curricular Ferramentas da qualidade 
Nº Autor Título Editora Qtd Edição Reimp. 

11 AGUIAR, Silvio 
Integração das ferramentas da 
qualidade ao PDCA e ao Programa 
Seis Sigma  

INDG 3 2002 2006 

12 COESTIER, Benédicte; 
MARETTE, Stéphan Economia da qualidade Senac.SP 3 2009  

13 SCHIENLE, Kathleen Metas: defina objetivos e supere 
adversidades Sena.RJ 3 2009  

14 SCHIRATO, Sérgio José A sabedoria da qualidade: os 
desafios dos fatores humanos Senac.SP 3 2006  

15 ZANELLA, Luiz Carlos 
Programa de qualidade total para 
empresas de pequeno e médio 
porte: roteiro prático de implantação 

Juruá 3 2009  

Componente curricular Indicadores da qualidade 
Nº Autor Título Editora Qtd Edição Reimp. 

16 AGUIAR, Silvio 
Integração das ferramentas da 
qualidade ao PDCA e ao Programa 
Seis Sigma  

INDG 3 2002 2006 

17 CAMPOS, Vicente Falconi. Qualidade total: padronização de INDG 3 2004  
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empresas 

18 COESTIER, Benédicte; 
MARETTE, Stéphan Economia da qualidade Senac.SP 3 2009  

19 JURAM, J. M. 
A qualidade desde o projeto: novos 
passos para o planejamento da 
qualidade em produtos e serviços  

Pioneira 
Thomson 
Learning 

3 1992 2009 

20 SCHIENLE, Kathleen Metas: defina objetivos e supere 
adversidades Sena.RJ 3 2009  

Componente curricular Auditorias da qualidade 
Nº Autor Título Editora Qtd Edição Reimp. 

21 CAMPOS, Vicente Falconi. Qualidade total: padronização de 
empresas INDG 3 2004  

22 COESTIER, Benédicte; 
MARETTE, Stéphan Economia da qualidade Senac.SP 3 2009  

23  JURAM, J. M. 
A qualidade desde o projeto: novos 
passos para o planejamento da 
qualidade em produtos e serviços  

Pioneira 
Thomson 
Learning 

3 1992 2009 

24 O’ HANLON, Tim 
Auditoria da qualidade: com base 
na ISO 9001:2000 conformidade 
agregando valor 

Saraiva 3 2009  

25 ZANELLA, Luiz Carlos 
Programa de qualidade total para 
empresas de pequeno e médio 
porte: roteiro prático de implantação 

Juruá 3 2009  

Componente curricular Estatística aplicada à qualidade 
Nº Autor Título Editora Qtd Edição Reimp. 

26 BRUCE, Andy; LANGDON, Ken 
Você sabe gerenciar projetos?: 
cumpra prazos finais e atinja suas 
metas 

Senac.SP 3 2008  

27 BRUCE, Andy; LANGDON, Ken 
Você sabe usar o pensamento 
estratégico?: planeje o futuro e 
tranforme-o em realidade 

Senac.SP 3 2008 2011 

28 CRESPO, Antônio Arnot Estatística Fácil Saraiva 3 2009  

29 JURAM, J. M. 
A qualidade desde o projeto: novos 
passos para o planejamento da 
qualidade em produtos e serviços  

Pioneira 
Thomson 
Learning 

3 1992 2009 

30 PIRES, Lúcio Magno Matemática financeira com uso do 
excel e HP12C Senac.DF 3 2011  

Componente curricular Segurança e saúde do trabalho 
Nº Autor Título Editora Qtd Edição Reimp. 

31 CAMPOS, Armando 
CIPA – Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes: uma nova 
abordagem 

Senac. SP 3 2012  

32 
CANABRAVA, Tomasina; 
VIEIRA, Onízia de Fátima 
Assunção 

Treinamento & desenvolvimento 
para empresas que aprendem Senac.DF 3 2012  

33 MOURA, Ana Rita de Macedo Trabalho em equipe Senac 
Nacional 3 2004 2012 

34 TAVARES, José da Cunha Tópicos de administração aplicada 
à segurança do trabalho Senac.SP 3 2012  

35 TAVARES, José da Cunha Noções de prevenção e controle de 
perdas em segurança do trabalho Senac.SP 3 2010 2012 

Componente curricular Sistema de Gestão da Qualidade 
Nº Autor Título Editora Qtd Edição Reimp. 

36 CAMPOS, Vicente Falconi. Qualidade total: padronização de 
empresas INDG 3 2004  

37 JURAM, J. M. 
A qualidade desde o projeto: novos 
passos para o planejamento da 
qualidade em produtos e serviços  

Pioneira 
Thomson 
Learning 

3 1992 2009 

38 OLIVEIRA, Otávio J. (Org.) Gestão da qualidade: tópicos Cenguage 3 2003  
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avançados 

39 SCHIENLE, Kathleen Metas: defina objetivos e supere 
adversidades Sena.RJ 3 2009  

40 SCHIRATO, Sérgio José A sabedoria da qualidade: os 
desafios dos fatores humanos Senac.SP 3 2006  

Componente curricular Gestão de processos 
Nº Autor Título Editora Qtd Edição Reimp. 

41 
CANABRAVA, Tomasina; 
VIEIRA, Onízia de Fátima 
Assunção 

Treinamento & desenvolvimento 
para empresas que aprendem Senac.DF 3 2012  

42 CHIAVENATO, Idalberto Introdução à teoria geral da 
administração Campus 3 2011  

43 DORNELAS, José Carlos Assis Empreendedorismo: transformando 
Ideias em Negócios Campus 3 2012  

44 JURAM, J. M. 
A qualidade desde o projeto: novos 
passos para o planejamento da 
qualidade em produtos e serviços  

Pioneira 
Thomson 
Learning 

3 1992 2009 

45 MAXIMIANO, Antonio Cesar 
Amaru Introdução à Administração Atlas 3 2011  

Componente curricular Fator Humano da Qualidade 
Nº Autor Título Editora Qtd Edição Reimp. 

46 
CANABRAVA, Tomasina; 
VIEIRA, Onízia de Fátima 
Assunção 

Treinamento & desenvolvimento 
para empresas que aprendem Senac.DF 3 2012  

47 OLIVEIRA, Otávio J. (Org.) Gestão da qualidade: tópicos 
avançados Cenguage 3 2003  

48 SCHIRATO, Sérgio José A sabedoria da qualidade: os 
desafios dos fatores humanos Senac.SP 3 2006  

49 SENAC. Departamento Nacional Qualidade em prestação de 
serviços 

Senac 
Nacional 3 2001 2013 

50 STADLER, Humberto 
Estratégias para a qualidade: o 
momento humano e o momento 
tecnológico 

Juruá 3 2008  

Componente curricular Custos da qualidade 
Nº Autor Título Editora Qtd Edição Reimp. 

51 BEULKE, Rolando; BERTÓ, 
Dalvio José 

Precificação: sinergia do marketing 
+ finanças Saraiva 3 2013  

52 CAMPOS, Vicente Falconi. Qualidade total: padronização de 
empresas INDG 3 2004  

53 COESTIER, Benédicte; 
MARETTE, Stéphan Economia da qualidade Senac.SP 3 2009  

54 JURAM, J. M. 
A qualidade desde o projeto: novos 
passos para o planejamento da 
qualidade em produtos e serviços  

Pioneira 
Thomson 
Learning 

3 1992  

55 ZANELLA, Luiz Carlos 
Programa de qualidade total para 
empresas de pequeno e médio 
porte: roteiro prático de implantação 

Juruá 3 2009  

 

12. Certificados e diplomas expedidos aos concluintes do curso 
Ao estudante que concluir com aprovação o Curso Técnico em Qualidade, Eixo Tecnológico Gestão e 
Negócios, que não comprovar a conclusão do Ensino Médio, é conferido o Certificado de 
Qualificação Profissional em Qualidade. 
Ao estudante que concluir com aprovação o Curso Técnico em Qualidade e comprovar a conclusão 
do Ensino Médio, é conferido o Diploma de Técnico em Qualidade. 
O histórico escolar acompanha o diploma e/ou certificado com as competências profissionais 
desenvolvidas no curso. 



 
 

Identificação no sistema GVCollege: Téc. Qualidade.-EAD     22 
Maio/2014 

 
 
 
 
                                                
 


