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ETEC Monsenhor Antonio Magliano 

Código: 088 Município: Garça/SP 

Eixo Tecnológico:  Controle e Processos Industriais 

Habilitação Profissional:  Técnico em Mecatrônica 

Qualificação:  Auxiliar Técnico de Mecatrônica Ano: III 

Componente Curricular:  TECNOLOGIA DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE  

C.H. Semanal: 2,0 h/a  Professor: Karina Spigolon Peron 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação 
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse 
componente curricular. 

Atribuições 
1. Organizar, registrar e arquivar informações.  
2. Traduzir, interpretar ou reorganizar informações disponíveis em estatísticas.  
3. Selecionar critérios para estabelecer classificações e construir generalizações.  
4. Selecionar e utilizar metodologias científicas adequadas.  
5. Elaborar, desenvolver, acompanhar e avaliar planos de trabalho.  
6. Elaborar relatórios, informes, requerimentos, fichas, papéis, roteiros, manuais e 
outros.  
7. Identificar resultados, repercussões ou desdobramentos do projeto  
 
 

Ensino Técnico Integrado ao Médio 
 

FORMAÇÃO GERAL  
 

Plano de Trabalho Docente - 2015 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

Componente Curricular: TECNOLOGIA DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE                                                                                                 Módulo: III 

 
Competências 

 
Habilidades 

 
 

Bases Tecnológicas 

1. Identificar oportunidades para futuros 
empreendimentos.  
2. Dominar os princípios da Gestão da 
Qualidade.  
3. Interpretar os requisitos e avaliar a 
eficácia dos Sistemas de Gestão da 
Qualidade.  
4. Planejar e executar projetos de 
redução de custo e melhoria contínua.  
5. Coordenar atividades de 
gerenciamento de projetos.  

1. Liderar e conduzir atividades em grupo.  
2. Organizar a produção.  
3. Analisar e discernir informações relativas a 
produção.  
4. Planejar, executar e avaliar resultados  
5. Elaborar procedimentos de descartes de 
resíduos industriais de acordo com as 
normas.  
6. Utilizar as boas práticas ambientais.  
7. Interpretar requisitos das normas.  

1. Técnicas de organização do trabalho 
voltado à área de Mecatrônica  
2. Métodos de relações Interpessoais  
3. Liderança e empreendedorismo  
4. Relações Interpessoais  
5. Qualidade Total e 5S  
6. ISO 9001  
7. Ferramentas da Qualidade e MASP  
8. Kaizen  
9. Sistema de Manufatura Enxuta  
10. CEP- Controle Estatístico do Processo  
11. Seis Sigma  
12. Gerenciamento de projeto Ambiental 
voltado para empresas:  
produção mais limpa;  
uso racional da água;  
tratamento de efluentes;  
classificação de resíduos;  
estudo de impactos ambientais  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

Componente Curricular: TECNOLOGIA DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE                                                                                                             Módulo: III 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos 
Cronograma / Dia e 

Mês 

5. Elaborar procedimentos de 
descartes de resíduos 
industriais de acordo com as 
normas.  
6. Utilizar as boas práticas 
ambientais. 

12. Gerenciamento de projeto 
Ambiental voltado para empresas:  
produção mais limpa;  
uso racional da água;  
tratamento de efluentes;  
classificação de resíduos;  
estudo de impactos ambientais  
 
1. Técnicas de organização do 
trabalho voltado à área de 
Mecatrônica  
2. Métodos de relações 
Interpessoais 

 Apresentação dos componentes 
curriculares, suas competências, 
habilidades, base tecnológica, método 
de avaliação e comportamento escolar 

 Diagrama de processo de duas mãos, 
análise dos movimentos de um 
trabalhador sendo ilustrado na prática 
pelos próprios alunos. 

 Desenvolvimento do Projeto 
Interdisciplinar Uso sustentável da 
água. 
 

 

02/02 a 02/03 

1. Liderar e conduzir 
atividades em grupo.  
2. Organizar a produção.  
3. Analisar e discernir 
informações relativas a 
produção.  
 

3. Liderança e empreendedorismo  
4. Relações Interpessoais  
 

 Diagrama de processo de duas mãos, 
análise dos movimentos de um 
trabalhador sendo ilustrado na prática 
pelos próprios alunos. 

 Exercícios práticos través da resolução 
de problemas relacionados ao cálculo 
do número de ciclos a serem 
cronometrados. 

 Aula expositiva e estudo individual 
referente a diagramas e instalações 
utilizada na prática através de 
exemplos e exercícios práticos. 

 

05/03 a 30/03 
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1. Liderar e conduzir 
atividades em grupo.  
2. Organizar a produção.  
3. Analisar e discernir 
informações relativas a 
produção.  
 

5. Qualidade Total e 5S  
6. ISO 9001  
 

 Aula expositiva e de conceituação sobre 
comandos industrias, suas vantagens e 
desvantagens. 

 Estudo do ambiente de trabalho, suas 
consequências ao trabalhador, os ambientes 
de trabalho que colaboram com esta situação e 
como aplicar medidas preventivas à este tipo 
de problema. 

02/04 a 27/04 

3. Analisar e discernir 
informações relativas a 
produção.  
4. Planejar, executar e 
avaliar resultados 

7. Ferramentas da Qualidade e 
MASP  
8. Kaizen  
9. Sistema de Manufatura 
Enxuta  
 

 Aula de pesquisa e de conceituação sobre 
motores, dimensionamento e vantagens. 
Estudo das características e aula prática 
de fechamentos de motores.  

01/05 a 01/06 

1. Liderar e conduzir 
atividades em grupo.  
2. Organizar a produção.  
3. Analisar e discernir 
informações relativas a 
produção.  
 

10. CEP- Controle Estatístico 
do Processo  
11. Seis Sigma  
 

 Estudo do ambiente de trabalho e 
exemplos de transformadores, iluminação 
e aplicação da legislação. 

01/06 a 02/08 

 Todas as bases tecnológicas 

 Revisão das bases tecnológicas e 
avaliação de recuperação. 

27/11 a 12/12 
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IV – Procedimentos de Avaliação 

Componente Curricular: TECNOLOGIA DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE                                                                                                             Módulo: III 

Competência 
  

Indicadores de Domínio 
Instrumentos de 

Avaliação 
Critérios de Desempenho 

Evidências de 
Desempenho 

1-Identificar oportunidades 
para futuros 
empreendimentos. 

 
 
 
2. Dominar os princípios da 
Gestão da Qualidade 
 
 
 
 
 
3. Interpretar os requisitos 
e avaliar a eficácia dos 
Sistemas de Gestão da 
Qualidade. 
 
 
 
 

Fazer avaliação do 
ambiente de implantação 
da instalação e verificar os 
riscos ambientais nos 
ambientes de trabalho. 
 
Realizar análise preliminar 
de risco.  

 

 

 

 

 

Elaborar e participar de 
laudos ambientais.  

Supervisionar 
procedimentos técnicos.  

Emitir parecer técnico.  
 

 

Interpretar indicadores de 
eficiência e eficácia dos 
programas implantados.  

Avaliar as atividades da 
organização versus os 
programas oficiais de SST e 

Exercícios práticos em 
grupo e análise direta, 
através da resolução de 
problemas relacionados 
aos métodos.. 

 
Estudo individual 
referente à metodologia 
de cronoanálise utilizada 
na prática através de 
exemplos e exercícios 
práticos 
 
Trabalho em grupo: 
estudo de situações reais  
Atividade prática para 
cálculo de medidas 
antropométricas. 
Trabalho em grupo, 
seminário, referente às 
condições dos espaços de 
trabalho e aplicação das 
técnicas de melhorias dos 
mesmos. 

Fixação do conteúdo; 
 

Participação em sala de 
aula e em campo de 
analise  
 

 
 
 
 
 
 
 
Relacionar as 
problemáticas encontradas 
no caso exposto com o 
conteúdo aplicado. 
 
 

 
 
 
 
Elaboração de resolução 
de situações reais que 
demonstrem sinais de 
fadiga através do conteúdo 

Execução do exercício de 
acordo com os conceitos 
transmitidos em sala de 
aula. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Indicação dos resultados 
através da aplicação de 
fórmulas matemáticas. 
Conclusões das Propostas 
de resoluções concretas e 
corretas referentes aos 
casos estudados. 

 
Entrega no prazo 
determinado; 
Execução do exercício de 
acordo com os conceitos 
transmitidos em sala de 
aula. 
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outros.  

Identificar indicadores para 
replanejamento do sistema.  

Verificar o nível de 
atendimento e perspectivas 
de avanço.  

estudado. 
Fixação de conteúdo 
aplicado. 
 
 
 
 

Troca de ideias e 
conhecimentos entre os 
integrantes do grupo 
 
 

 
4. Planejar e executar 
projetos de redução de 
custo e melhoria contínua. 

 

Verificar a implementação 
de ações preventivas e 
corretivas.  
 

Exercícios práticos e 
pesquisa de campo. 

Objetividade 
Elaboração de resolução 
de situações reais que 
demonstrem as péssimas 
condições  no espaço de 
trabalho. 
Relacionar as 
problemáticas encontradas 
no caso exposto com o 
conteúdo aplicado. 

 

Conclusões dos exercícios 
satisfatórias. 
Clareza e objetividade na 
exposição do conteúdo 
pesquisado 
 

5. Coordenar atividades de 
gerenciamento de projetos 

Aplicação dos conceitos de 
aplicações dos projetos e 
melhorias. 

Estudo individual 
referente à metodologia 
de análise  utilizada na 
prática através de 
exemplos e exercícios 
práticos 

Relacionar as 
problemáticas encontradas 
no caso exposto com o 
conteúdo aplicado. 

Relatórios entregues na 
data e de acordo com os 
critérios estabelecidos. 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Senai-ES Divisão de Educação e Tecnologia - Detec 
Senai-ES - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 
Apostila do professor. 
 
 Normas Regulamentadoras do ministério do trabalho – www.mte.gov.br; 
 Higiene e Segurança do Trabalho – Editora Elsevier/Abepro - 2011 
 Segurança e Medicina do Trabalho – Editora Atlas S.A. – www.atlasnet.com.br; 
 Revista Proteção – www.protecao.com.br; 
 Data show, TV, Vídeo, Flip Chart e quadro negro. 

 
VI – Estratégias de Recuperação Contínua e Paralela  (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 

A recuperação contínua deverá ser inserida no trabalho pedagógico realizado no dia a dia da sala de aula 
e decorre da avaliação diagnóstica do desempenho do aluno, constituindo intervenções imediatas, 
dirigidas às dificuldades específicas, assim que estas forem constatadas.  

A recuperação paralela é destinada aos alunos que apresentem dificuldades de aprendizagem não 
superadas no cotidiano escolar, necessitando, portanto, de uma orientação para o estudo paralelo às 
aulas regulares. 
 
 

VII– Identificação: 

Nome do professor: Karina Spigolon Peron 

Assinatura:                                                                                                             Data: 10/03/2015 

 

VIII – Parecer do Coordenador de Área: 

Os Planos de Trabalho estão de acordo com as propostas da CETEC, assim como do Plano Escolar da 
Unidade de Ensino. Os docentes preocuparam-se em apresentar as competências e habilidades relativas 
ao seu componente curricular, considerando as atribuições e responsabilidades estabelecidas para o 
Ensino Técnico de Nível Médio e necessárias às continuidade de estudo e à formação do cidadão. 
Planejaram metodologias e instrumentos de avaliação compatíveis ao desenvolvimento de competências 

Nome do coordenador(a): Ezequias Cuba / Rosi Mara Ferrari Leite 

Assinatura:                                                                                                             Data: 30/03/2015 

 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.mte.gov.br/
http://www.atlasnet.com.br/
http://www.protecao.com.br/
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Motivo da ausência do professor: 
 
 

Data da ausência: 
 

 

Turma(s): Módulo 3º 
 

Atividade: 
1) Atividade 1 e 2  anexadas no Plano 

 

Competência(s) / habilidade(s) / valores:   
 
- Elaborar procedimentos de descartes de resíduos industriais de acordo com as normas.  
6. Utilizar as boas práticas ambientais. 
 

 

ETEC Monsenhor Antonio Magliano  

Código: 088 Município: Garça - SP 

Eixo Tecnológico: Indústria 

Habilitação Profissional:  Técnica de Nível Médio de Técnico em Mecatrônica 

Qualificação:  Técnico em Mecatrônica  Módulo: 3º 

Componente Curricular:  TECNOLOGIA DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE 

C.H. Semanal:2,0 h/a Professor: Karina Spigolon Peron 

 
Plano de Atividade Extra – 2015 

 
Ensino Técnico Integrado ao Médio 



 

________________________________________________________________________ 
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

Centro Paula Souza – 2015  

Descrição: 
 
Na ausência do professor titular, o professor substituto irá desenvolver as 
atividades programadas utilizando os recursos disponíveis na escola, de acordo 
com a realidade e as necessidades de cada turma. 
 
 
 

Recursos Necessários: 
 
- Laboratório de Informática 
- Sala de aula 
  

 

 
 

 Identificação: 

Nome do professor: Karina Spigolon Peron 

Assinatura:                                                                                                     Data: 10/03/2015 

 

Parecer do Coordenador de Área: 

Nome do coordenador(a):  

Assinatura:                                                                                                     Data: 10/03/2015        
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Curso: Técnico em Mecatrônica 
Componente Curricular: TECNOLOGIA DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE 
Professora: Karina Spigolon Peron 
Aluno:______________________________________________________________ 
 
 
Atividade 1 
  

Assinale as afirmativas abaixo utilizando “C” para alternativa correta e “E” para a alternativa 
incorreta): 

 O Programa 5 S auxilia na melhoria do ambiente de trabalho da organização e 
estimula os colaboradores a se orgulharem do seu local de trabalho. (__) 

 O Senso de Utilização ou Descarte serve para separar o material necessário do 
desnecessário e dar o destino correto aos materiais descartados. (__) 

 O Senso de Limpeza tem por objetivo definir um local para cada coisa e colocar cada 
coisa no seu lugar. (__) 

 O Senso de Higiene preocupa-se com as condições de trabalho, físicas e mentais 
favoráveis para o bom desempenho profissional. São exemplos do senso de higiene: 
evitar a poluição do ar, água, sonora e visual; cuidar da saúde e higiene pessoal; uso 
de EPI’s; manter em condições de uso produtos de primeiros socorros. (__) 

 O Senso de Autodisciplina tem por objetivo criar uma cultura de cumprimento de 
normas e procedimentos internos definidos pela organização. (__) 

Assinale Verdadeiro ou Falso nas afirmações abaixo: 

 Identificar materiais, equipamentos, ferramentas, utensílios, informações e dados 
necessários e desnecessários, descartando ou dando a devida destinação àquilo 
considerado desnecessário ao exercício das atividades faz parte do Senso de 
Utilização (__) 

 O Senso de Ordenação visa definir locais apropriados e critérios para estocar, 
guardar ou dispor materiais, equipamentos, ferramentas, utensílios, informações e 
dados de modo a facilitar o seu uso e manuseio, facilitar a procura, localização e 
guarda de qualquer item. Popularmente significa "cada coisa no seu devido lugar". 
(__) 

 A mudança comportamental promovida pela aplicação de um bom Programa 5S 
pode contribuir com a melhoria contínua dos processos organizacionais. (__) 

 A redução de desperdícios e custos não fazem parte dos benefícios do Programa 
5S, pois este programa esta focado no descarte, organização, limpeza, higiene e 
autodisciplina dos colaboradores da organização. (__) 
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Curso: Técnico em Mecatrônica 
Componente Curricular: TECNOLOGIA DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE 
Professora: Karina Spigolon Peron 
Aluno:______________________________________________________________ 
 
 
Atividade 2 
 
O gerenciamento moderno da qualidade e o gerenciamento moderno de projetos 
estão alinhados em relação a:  
A. Satisfação do cliente  
B. Prevenção acima da inspeção Centro Universitário Padre Anchieta - Disciplina: 
Gestão de Projetos 2  
C. Responsabilidade de gerenciamento  
D. Todas as acima 
 
O pensamento tradicional (antes de Crosby, Juran, Deming e outros) sobre padrões 
de desempenho de qualidade sustenta que erro é:  
A. Benéfico porque todos nós aprendemos com nossos erros 
 B. Inevitável Centro Universitário Padre Anchieta - Disciplina: Gestão de Projetos 4  
C. Mais um resultado do gerenciamento do que da pessoa que realiza o trabalho  
D. Improvável se um número suficiente de inspetores é usado no processo 
 
Kaizen é uma abordagem à melhoria contínua que enfatiza:  
A. Satisfação do cliente sobre o custo  
B. Principais avanços Centro Universitário Padre Anchieta - Disciplina: Gestão de 
Projetos 5 C. Defeitos zero  
D. Melhoria incremental 
 
As normas ISO 9000 fornecem:  
A. Uma descrição de como os produtos devem ser produzidos  
B. Especificações para implementação de sistemas de qualidade Centro 
Universitário Padre Anchieta - Disciplina: Gestão de Projetos 6  
C. Uma estrutura para os sistemas de qualidade  
D. Os requisitos máximos do processo necessários para assegurar aos clientes um 
bom produto 
 
As oportunidades de melhoria são identificadas medindo-se a qualidade, que é 
definida como o valor monetário associado a:  
A. Produzir um produto que atenda aos requisitos  
B. Não conformidade com os requisitos Centro Universitário Padre Anchieta - 
Disciplina: Gestão de Projetos 7  
C. Qualquer custo para pessoal e ferramentas de qualidade  
D. Qualquer custo extra para admitir pessoal de garantia de qualidade 


