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CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU

ROTEIRO BÁSICO

1. NOME DO CURSO: CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DA QUALIDADE - 2018

1.1. ÁREA DO CONHECIMENTO 

ENGENHARIA DA QUALIDADE

FORMA DE OFERTA: PRESENCIAL 

2. JUSTIFICATIVA

O profissional com sólida formação em Engenharia da Qualidade é de fundamental importância 

para qualquer empresa dos mais diversos setores. Entende-se, por sólida formação, alguém capacitado 

para liderar equipes no sentido de implementar mudanças organizacionais, com domínio do método 

PDCA, além do conhecimento técnico necessário.

Além da compreensão do Ciclo PDCA e seus procedimentos metodológicos, é essencial que o 

Engenheiro da Qualidade do futuro tenha propriedade para aplicar a metodologia DMAIC e suas várias 

ferramentas, destacadamente aquelas de caráter técnico-estatístico, as quais, quando conjugadas, 

caracterizam a base de conhecimentos das qualificações green belt e black belt.

A partir da presente proposta, pretende-se agregar uma formação que, ao mesmo tempo, 

represente um passo adiante na formação acadêmica superior e esteja alinhada às principais 

necessidades do mercado.

3. HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO

O Centro Universitário do Estado do Pará – CESUPA iniciou sua trajetória com a elaboração do 

Projeto de Regimento, capaz de traduzir o sentimento dos mantenedores em termos de concepção 

institucional em seus diferentes aspectos: organização estrutural, atividades acadêmicas e 
proposta pedagógica. Isto feito, foram definidos os cursos iniciais, considerada a limitação 

quantitativa estabelecida àquela época nas normas de autorização. A escolha recaiu em Farmácia - 

habilitações Farmacêutico e Farmacêutico-Bioquímico e no Curso Superior de Tecnologia em 

Processamento de Dados, tendo em vista atender às expectativas de formação profissional, tanto em 

área insuficientemente servida na comunidade, como em campo de demanda crescente, 

respectivamente. As autorizações correspondentes foram expedidas em 1989, ao Centro de Ensino 
Superior do Pará – CESUPA, por meio dos Decretos nº 97.427, de 05 de janeiro, para Farmácia e 

nº 97.756, de 17 de maio, para Processamento de Dados, realizando-se o primeiro vestibular em 

janeiro de 1990 para o Curso Superior de Tecnologia em Processamento de Dados e, em julho de 

1990, para Farmácia.

Em 14 de junho de 2002, o Centro de Ensino Superior do Pará - CESUPA teve aprovado seu 

pleito de transformação em Centro Universitário do Estado do Pará - CESUPA, mediante a 

publicação, no Diário Oficial da União, da Portaria n.º 1728, de 13/06/02. A conquista alcançada 

representou o coroamento do trabalho até então desenvolvido pelo conjunto institucional e consagrou 
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o projeto educacional do CESUPA, construído com segurança e equilíbrio, e sintonizado com a 

realidade sócio-econômico-cultural de nossa comunidade.

Recredenciado por mais 05 (cinco) anos através da Portaria n.º 169, de 28/02/2018, o CESUPA 

manteve, nos últimos 28 anos, sua política institucional para a graduação, contemplando a 

expansão e a diversidade de seus cursos: de 02 (dois) cursos iniciais, oferta atualmente 13 (treze), 

dos quais 06 (seis) na área de Ciências Ambientais, Biológicas e da Saúde, 03 (três) na área de Exatas 

e Tecnologia, e 04 (quatro) em Ciência Sociais Aplicadas. Além disso, visando uma qualificação 

profissional de qualidade, promove atualizações curriculares periódicas e projeta planos 
pedagógicos inovadores, fortalecidos pelo Programa de Formação Continuada de Docentes que tem 

como meta a qualificação e titulação dos professores, especialmente para o aperfeiçoamento de sua 

prática didático-pedagógica.

Em 2018, a instituição concretizou projeto de ensino inovador e revolucionário na região Norte, 

inaugurando a Escola de Negócios, Tecnologia e Inovação do CESUPA – ARGO. Nesse sentido, a ARGO 

pauta-se na inovação e interdisciplinaridade ao constituir-se a partir da reunião dos cursos de 

Administração, Ciências Contábeis, Ciência da Computação, Engenharia da Computação, Engenharia da 

Produção e Comunicação Social, Publicidade e Propaganda. A reunião desses cursos abre novas rotas e 

possibilidades de carreiras ao flexibilizar parte do percurso dos alunos, que podem selecionar temas de 

qualquer um dos cursos da Escola para compor sua trajetória formativa. A proposta da Escola 

concentra-se no desenvolvimento das competências do século XXI, que abrangem aspectos relacionais 

e sociais como colaboração, comunicação, criatividade, pensamento crítico e liderança. O projeto da 

ARGO, pois, concentra-se na formação empreendedora e alinhada ao mercado, que desafia os alunos 

muito além do desenvolvimento de competências cognitivas, afastando-se da tradicional centralidade 

disciplinar e conteudista predominante nos cursos de graduação.

A aprendizagem baseada em projetos é parte essencial do currículo de todos os cursos da 

ARGO por permitir, ainda durante a graduação, que os alunos resolvam problemas do mundo real a 

partir de parcerias com organizações públicas e privadas e profissionais com larga experiência de 

mercado. Assim, torna-se possível proporcionar aos estudantes experiências de aprendizado 

significativo e duradouro.

Tal conjuntura inovadora também se amplia para a pós-graduação, especialmente em no que 

diz respeito à metodologia de aprendizagem baseada em projetos e ao estímulo contínuo da integração 

entre teoria e práticas de mercado.

Nesse contexto, merece registro especial a inauguração das atividades de pós-graduação 
lato sensu, ocorrida por meio do curso de especialização em Sistemas de Informação nas 

Organizações, iniciado em fevereiro de 1996, com duração de 400 horas.

A pós-graduação, longe de significar redução de importância dos cursos de graduação, é 

resultado do princípio integrador desses níveis de estudo, dentro do projeto acadêmico do CESUPA. 

Representa, na instituição, a cúpula de estudos, constituindo um sistema especial de cursos exigido 

pelas necessidades de treinamento avançado, de investigação científica e de capacitação docente e 

profissionalizante.

Com efeito, o CESUPA vem desenvolvendo cursos de especialização focados nos interesses dos 

concluintes da graduação, visando prioritariamente a continuidade de sua formação acadêmico-

profissional, bem como atender à demanda da comunidade externa, cujas necessidades são 

permanentemente consideradas nesta IES.
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Ao lado do ensino de graduação e de pós-graduação, a extensão universitária, como prática 

acadêmica, é instrumento de articulação com os diversos segmentos sociais, de forma programada e 

sistemática, envolvendo um processo orgânico que não se confunde com assistencialismo. Constitui-se 

em componente de suma importância na formação acadêmica dos discentes, na medida em que 

contribui para a formação de profissionais conscientes e portadores de uma compreensão crítica da 

sociedade, capazes de pensar, criar e transformar realidades adversas em oportunidades 

empreendedoras e de sucesso.

As atividades de pesquisa, não obrigatórias para centros universitários, são desenvolvidas 

desde o início da instituição. Por se tratar de uma instituição voltada inicialmente para cursos nas áreas 

de Ciências da Saúde e Ciências Exatas, tradicionalmente relacionados à pesquisa científica, sempre 

houve fomentos institucionais para projetos de pesquisa pura e aplicada, em diferentes áreas do 

conhecimento. Atualmente, os cursos constituintes da ARGO possuem dois grupos de estudos 

avançados (Grupo de Estudos em Tecnologia Assistiva – GETA e o Grupo de Estudos em 
Previsão de Comportamentos Futuros) e um Escritório de Projetos de Engenharia como 

principais iniciativas integradas, as quais congregam tanto práticas de extensão junto à comunidade 

externa como também resultam em pesquisa e desenvolvimento tecnológico/científico. Ressalte-se 

também a importância da iniciação científica e da prática investigativa nos projetos pedagógicos 

dos cursos, que direcionam professores e alunos para a realização de projetos de pesquisa.

4. OBJETIVOS

4.1 Geral

A Especialização em Engenharia da Qualidade do CESUPA objetiva uma sólida formação de 

profissionais especializados em resolução de não conformidades em busca da excelência do Sistema de 

Gestão da Qualidade, a partir da aplicação de técnicas, conhecimentos e habilidades, sendo capaz de 

planejar, projetar, operacionalizar e controlar sistemas de gestão da qualidade, tendo como 

prerrogativas também as certificações em Green Belt e Black Belt.

4.2 Específicos

São objetivos específicos da Especialização em Engenharia da Qualidade do CESUPA:

 Propiciar uma visão multidisciplinar e sistêmica da Engenharia de Qualidade no âmbito 

organizacional;

 Propiciar uma visão sistêmica de negócios, entregando ferramentas que proponham o 

diagnóstico empresarial das organizações com o objetivo de encontrar os gargalos que 

afetam a qualidade de seus produtos/serviços;

 Saber utilizar as ferramentas da qualidade nas análises do sistema da qualidade, de 

modo a identificar, depurar, correlacionar e confirmar causas que afetem a 

produtividade do mesmo e para construir ambientes adequados à resolução dos 

problemas encontrados;

 Desenvolver, no Engenheiro da Qualidade, a capacidade de atender às exigências 

inerentes ao seu campo de atuação profissional;

 Estimular o intercâmbio de conhecimentos entre a academia e a sociedade com o 

propósito de promover a competitividade empresarial;
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 Ampliar o nível da qualificação profissional regional no âmbito da qualidade de 

produtos/serviços, fomentando a competitividade de empresas regionais frente às 

inovações e evoluções globais de mercado;

 Estimular a busca pela inovação tecnológica e pela qualidade como fatores diferenciais 

à competitividade mercadológica;

 Preparar o profissional para gerenciar de modo eficiente, e com base no conhecimento 

das realidades mercadológicas local e global, a aplicação dos recursos patrimoniais e 

humanos em atendimento aos anseios organizacionais no que tange aos aspectos da 

área da qualidade;

 Qualificar o Engenheiro da Qualidade nas variadas ferramentas e técnicas do campo do 

Seis Sigma, desde a concepção à aplicação das mesmas, sendo este conjunto de 

práticas essencial às certificações Green Belt e Black Belt;

 Formar profissional tecnicamente qualificado em métodos e ferramentas da 

mentalidade “enxuta” de produção (Lean Thinking), e especialmente na correlação das 

mesmas às técnicas seis sigma;

 Desenvolver a capacidade de análise e síntese de problemas;

 Desenvolver a capacidade de liderar e avaliar equipes;

 Desenvolver a capacidade de negociação e tomada de decisões referentes à qualidade 

das atividades organizacionais.

5. PÚBLICO-ALVO E HABILITAÇÕES PROPORCIONADAS AOS EGRESSOS

 

Graduados nas mais diversas áreas de formação que estejam, preferencialmente, atuando 

diretamente ou indiretamente em sistemas produtivos que impactam na qualidade de produtos e 

serviços de uma organização, sobretudo profissionais formados em Engenharia de Produção, 

Engenharia da Computação, Engenharia Química, Engenharia Mecânica, Engenharia Civil, Engenharia 

de Alimentos, Administração ou quaisquer outros profissionais de formação diversa que tenham 

experiência ou pretendam ocupar cargos de gestão.

6. CONCEPÇÃO DO PROGRAMA

A proposta do Curso de Especialização em Engenharia da Qualidade do CESUPA está baseada 

nas demandas e carências regionais por profissionais que saibam trabalhar em equipe e que visem à 

solução de problemas que mais afetam o Sistema de Gestão de uma organização, que, como 

consequência, levam à problemas quanto à qualidade do produto ou serviço ofertado.

De forma mais específica, o Sistema de Gestão (SG), constante no livro “O Verdadeiro 
Poder” de Vicente Falconi Campos (2009) em seu capítulo 3, propõe a sistematização dos 

elementos gerenciais presentes na organização, tratando-a como um organismo que se modela aos 

anseios de uma sociedade cada vez mais exigente, tornando-a, então, peça resiliente na engrenagem 

que move a sociedade, no que se refere aos aspectos econômicos propriamente dito. Na publicação de 

Campos (2009), o Sistema de Gestão é um conjunto de partes interligadas que tem o objetivo de 

atingir os resultado da empresa. O Sistema de Gestão é compostos por 4 (quatro) Subsistemas e 

cada um possui sua própria função, conforme ilustrado na Figura 1:
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Figura 1 – Sistema de Gestão e seus Subsistemas

Fonte: O Verdadeiro Poder (Campos, 2009)

No modelo apresentado, cada um dos subsistemas possui suas atribuições para o funcionamento do 

Sistema de Gestão, são eles:

“O subsistema Planejamento Estratégico (PE) visa à formulação de uma visão estratégica da 

qualidade no longo prazo, na qual, toda a definição de negócio (missão, visão, valores, assim como 

políticas e ações) é voltada para atender aos principais stakeholders (partes interessadas) existentes 

(Clientes, Sociedade, Acionistas e Empregados).

Já o subsistema Gerenciamento Pelas Diretrizes (GPD) tem por objetivo tornar o Planejamento 

Estratégico algo um pouco mais “palpável”, mais operacional. Assim, transcreve os objetivos de longo 

prazo da empresa em metas e medidas de médio prazo e que serão desdobradas em toda a 

organização em uma relação de causa e efeito, de modo que, para um gerente, diretor ou presidente 

atingirem suas metas, é necessário que todos os demais funcionários também atinjam as suas. Isso faz 

com que 100% das pessoas da empresa estejam engajadas em um objetivo comum. Assim, 'à medida 

que se buscam resultados cada vez mais desafiadores, necessita-se adotar modelos de análise e 

recursos técnicos cada vez mais sofisticados e avançados tornando o Sistema de Gestão muito robusto. 

Este é um processo que não tem fim e é dado continuamente pela introdução de novos recursos 

técnicos.

Daí advém técnicas com embasamentos matemático-estatísticos como a filosofia 6 Sigma Black 

Belt, que capacita pessoas à uma profunda capacidade analítica (especialistas em análise da 

informação e solução de problemas, utilizando os recursos da estatística). O Sigma é uma letra do 

alfabeto grego, e também uma medida de variação utilizada em estatística. No universo empresarial, a 

Sigma se refere à frequência com que determinada operação ou transação utiliza mais do que os 

recursos mínimos necessários para satisfazer o cliente, ou seja, ela determina uma taxa de 

desperdício/desvio por operação. Assim, o Seis Sigma pode ser usado para calcular matematicamente 
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o nível de desempenho dos processos da sua empresa e obter um diagnóstico'. 

(https://endeavor.org.br/seis-sigma/).

“O subsistema Gerenciamento de Projetos (GP) busca materializar, através das boas práticas de 

projeto (baseadas no PMBOK®), as ações de longo prazo. Essas ações buscam estruturar a empresa, 

seja por um aumento de capacidade ou outros projetos empresariais, para que esta tenha as bases 

necessárias ao atingimento das metas vindas do GPD.

Por fim, o subsistema Gerenciamento da Rotina Diária (GRD) elabora ou remodela os processos 

e procedimentos presentes na Operação de uma empresa. Para isso, lança mão de ferramentas 

como mapeamento de processo, procedimentos operacionais padrão (POP’s) e indicadores que 

medem o desempenho desses processos. 90% das pessoas que trabalham em uma empresa são 

operadores e são os operadores que de fato geram resultados à empresa. Portanto, o Sistema de 

Padronização elaborado pelo GRD é de suma importância para obtenção de vantagens competitivas.” 

(FALCONI, 2009)

Percebe-se, pela Figura 1, que os 4 subsistemas tem como base o método PDCA em seus ciclos 

de melhoria (PDCA) e manutenção (SDCA) e que são a tradução do conceito de melhoria contínua 

(Kaizen). 

Nesse contexto, a concepção do Curso de Especialização em Engenharia da Qualidade do 

CESUPA foi planejada por etapas, considerando cada uma formadora do conhecimento, de modo a 

evoluir com a dinâmica e o constante aprimoramento do mercado regional. Além disso, incentiva o 

aluno à educação continuada, mostrando a importância do prosseguimento de estudos em nível de 

pós-graduação, em consonância com outras modalidades de graduação e/ou certificação profissional.

Para que as premissas referenciadas no modelo estratificado exposto anteriormente sejam 

alcançadas, a proposta curricular do Curso tem sua dimensão educacional estruturada em 4 (quatro) 

módulos: MÓDULO 1. Gerenciamento Estratégico; MÓDULO 2. Gerenciamento Tático; MÓDULO 3. 

Gerenciamento da Rotina; e MÓDULO 4. Módulo Analítico.

Os Módulos permitem uma construção de conhecimento de forma encadeada. Portanto, estes 

módulos são interdependentes e devem seguir uma ordem pré-estabelecida, objetivando com que o 

aluno posso construir o Sistema de Gestão de sua empresa (ou de alguma empresa fictícia) de forma 

paulatina ao longo do curso.

Desta forma, o Curso de Especialização em Engenharia da Qualidade do CESUPA proporciona 

competências e habilidades alinhadas a todas as etapas da construção de um Sistema de Gestão, 

desde a definição do negócio (Qual o seu negócio? Quem são seus clientes? Quais produtos você vai 

ofertar e de que forma? Aonde você quer chegar com o seu negócio?), passando pelo envolvimento de 

todas as equipes e departamentos de uma organização, através da definição de metas e planos de 

ação, até a elaboração de projetos estruturantes que tragam um legado à empresa, culminando na 

formatação de trabalhos e processos padronizados (baixa variabilidade) que busquem a excelência da 

qualidade.

Assim, cada Módulo reúne disciplinas que se propõem a trabalhar conhecimentos teóricos 

sempre com aplicações integradas a aspectos práticos, os quais visam aproximar o Curso do mercado 

profissional. 

7. COORDENAÇÃO

Felipe Fonseca Tavares de Freitas – Mestre – Integral

Marcelo Leopoldo Sepeda Ferreira – Mestre – Integral
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8. CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO (HORA-RELÓGIO - 60 MINUTOS)

CH mínima = 460h (não incluídas as horas dedicadas à elaboração do trabalho de conclusão);

CH mínima de Projeto Seis Sigma = 72h (carga horária dedicada ao desenvolvimento do projeto 

qualificador para as certificações Green Belt e Black Belt).

 

9. PERÍODO E PERIODICIDADE

A Turma 2018 do Curso de Especialização em Engenharia de Qualidade tem seu início previsto 

para o mês de Agosto de 2018, com duração prevista até o mês de Maio de 2020, totalizando 21 

meses de duração do programa. Para configuração do referido horizonte de duração do programa, não 

foram previstos módulos somente nos meses de julho, por coincidir com as férias docentes.

Planeja-se a realização de um módulo por mês, o qual será realizado preferencialmente nos 

primeiros finais de semana (exceto pelo primeiro módulo, que deverá ser ao final do mês de Agosto de 

2018). Os módulos projetados possuem três perfis de carga horária:

 Módulos de 16h: ocorrerão em uma única semana, com aulas às quintas-feiras e sextas-

feiras (18h30 às 22h30) e aos sábados (08h às 12h e 14h às 18h), totalizando 16h 

presenciais;

 Módulos de 24h: ocorrerão em dois finais de semana consecutivos, com aulas às sextas-

feiras (18h30 às 22h30) e aos sábados (08h às 12h e 14h às 18h), totalizando 24h 

presenciais;

 Módulos de 28h: ocorrerão em dois finais de semana consecutivos, sendo que, no 

primeiro final de semana, haverá aulas quintas-feiras e sextas-feiras (18h30 às 22h30) e 

aos sábados (08h às 12h e 14h às 18h). No segundo final de semana, as aulas ocorrerão 

somente às sextas-feiras (18h30 às 22h30) e aos sábados (08h às 12h e 14h às 18h), 

totalizando 28h presenciais.

10.   CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

MÓDULO I – ESTRATÉGIA APLICADA AO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

Disciplina Carga 
Horária Professor Titulação Vinculo

INTRODUÇÃO À 
ENGENHARIA DA 

QUALIDADE
28 Msc. Marcelo 

Sepeda Mestre

GERENCIAMENTO 
ESTRATÉGICO DA 

QUALIDADE
24 Msc. Caio 

Fanha Mestre

FINANCAS PARA 
QUALIDADE 24 Esp. Diego 

Almeida Especialista

GERENCIAMENTO 
PELAS DIRETRIZES 24 Esp. Roberto 

Sermenho Especialista
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LIDERANÇA E 
AVALIAÇÃO DE 

PESSOAS
24 Esp.Luís 

Adonis Correa Especialista

GERENCIAMENTO 
DE RECEITAS E 

DESPESAS
28

Esp. 
Guilherme 

Garcia
Especialista

MÓDULO II – MÉTODOS E FERRAMENTAS DO LEAN SEIS SIGMA

Disciplina Carga 
Horária Professor Titulação Vinculo

DESDOBRAMENTO 
DA FUNÇÃO 
QUALIDADE

16 Msc. Carlos 
Gilberto Jr. Mestre

REESTRUTURAÇÃO 
ORGANIZACIONAL 
E DE PROCESSOS

28 Msc. Felipe 
Freitas Mestre

GERENCIAMENTO 
DE PROJETOS 24 Esp. Pablo 

Magalhães Especialista

ESTATÍSTICA 
APLICADA À 
QUALIDADE

28 Esp. Mário 
Diego Especialista

NOÇÕES GERAIS 
DE SEIS SIGMA 24 Msc. Luiz 

Muniz Mestre

INTEGRAÇÃO LEAN 
SEIS SIGMA 24 Esp. Edgar 

Cardoso Especialista

ESTATÍSTICA 
AVANÇADA 
APLICADA À 
QUALIDADE

28 Esp. Mário 
Diego Especialista

NOÇÕES 
AVANÇADAS DE 

SEIS SIGMA
24 Msc. Luiz 

Muniz Mestre

MÓDULO III – DESDOBRAMENTOS DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

Disciplina Carga 
Horária Professor Titulação Vinculo

Mestre
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SISTEMAS DE 
MEDIÇÃO DE 

DESEMPENHO

16 Msc. João 
Alexandre

CONTROLE 
ESTATÍSTICO DE 

PROCESSOS
24 Dr. Edson 

Ramos Doutor

GERENCIAMENTO 
DA ROTINA 24

Msc. 
Marcelo 
Sepeda

Mestre

MANUTENÇÃO 
PRODUTIVA TOTAL 24 Dr. Cláudio 

Conde Doutor

NORMALIZAÇÃO, 
AUDITORIA E 

CERTIFICAÇÃO
24 Msc. Celso 

Nagata Mestre

PROJETO SEIS 
SIGMA * 72

MÓDULO 
INTERNACIONAL 

NA MSU 
(OPCIONAL) *

**

* Professores-orientadores serão definidos ao longo do curso.
** Módulo internacional optativo, a ser definido ao longo do curso pelos alunos. 

11. CORPO DOCENTE

NOME TITULAÇÃO
Esp. Diego Almeida Especialista

Esp. Edgar Cardoso Especialista

Esp. Guilherme Garcia Especialista

Esp. Mário Diego Especialista

Esp. Pablo Magalhães Especialista

Esp. Roberto Sermenho Especialista

Esp. Luís Adonis Correia Especialista

Msc. Caio Fanha Mestre

Msc. Carlos Gilberto Jr. Mestre
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Msc. Celso Nagata Mestre

Msc. Felipe Freitas Mestre

Msc. João Alexandre Mestre

Msc. Luiz Muniz Mestre

Msc. Marcelo Sepeda Mestre

Dr. Cláudio Conde Doutor

Dr. Edson Ramos Doutor

12. METODOLOGIA

Pretende-se desenvolver metodologias de ensino e aprendizagem diferenciadas, partindo-se de 

duas premissas fundamentais:

 Uso de metodologias ativas de aprendizagem, destacadamente Project Based Learning (PBL) e 

Project Based Learning (PjBL);

 Sinergia constante entre teoria e prática, explorando-se as experiências práticas dos 

professores integrantes do corpo docente do curso.

Outras metodologias de aprendizagem serão permitidas, desde que alinhadas com o propósito do 

curso, que é a formação de excelência em gestão da qualidade a partir de interações contínuas entre 

teoria e problemáticas reais, a partir de uma postura ativa dos alunos do programa. 

13. INTERDISCIPLINARIDADE

A interdisciplinaridade é uma das características alicerçais do programa, estando prevista em 

aspectos que abrangem desde a sinergia vertical entre os módulos integrantes do curso até a 

construção dos projetos finais de curso, os quais necessariamente integrarão não apenas 

conhecimentos dos diferentes módulos como também entre estes e demais conhecimentos e 

habilidades complementares desenvolvidos ao longo do programa, tais como liderança, comunicação 

interpessoal, inteligência emocional e relacional, dentre outros.

Em termos de sinergia vertical, a interdisciplinaridade encontra-se evidenciada na estruturação 

sequencial dos módulos do programa, pois, mesmo havendo certo grau de independência entre os 

módulos, os mesmos também encontram fundamentação nos módulos prévios, demonstrando que as 

competência e habilidades desenvolvidas ao longo da especialização somam-se para a formação 

integral do Engenheiro da Qualidade do século XXI.

14. TECNOLOGIA

O programa, por sua natureza inovadora e tecnológica inerente à Engenharia da Qualidade, 

apresentará suporte efetivo em instrumentos/ferramentas tecnológicos, os quais personificar-se-ão a 

partir do uso intensivo de planilhas eletrônicas, softwares estatísticos especializados no tratamento e 

na análise de problemas seis sigma, softwares especializados em mapeamento e verificação de 

processos e plataformas virtuais focadas em gestão de projetos.



CENTRO UNIVERSITÁRIO DO ESTADO DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E 

DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO
COORDENAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

11

15. INFRAESTRUTURA FÍSICA

O CESUPA dispõe, atualmente, de 170 computadores equipados com softwares especializados 

para o desenvolvimento das habilidades, competências e conteúdos pretendidos para o referido 

programa de Especialização em Engenharia da Qualidade.

Os computadores dos LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA estão disponíveis para discentes 

regularmente matriculados, obedecendo a um sistema de cadastro e blocagem, realizados na 

Coordenação de Tecnologia de Informação e Comunicação – CTIC, nas diversas Unidades do CESUPA. 

Os computadores que serão utilizados durante o programa encontram-se todos instalados e 

disponibilizados na Unidade da Escola de Negócios, Tecnologia e Inovação do CESUPA – ARGO.

Tais equipamentos, bem como as instalações físicas do CESUPA em forma geral, serão utilizados 

durante a realização dos módulos e também em outros dias e horários, desde que devidamente 

reservados com antecedência mínima de 48h pelos discentes interessados, por meio do e-mail 

argo@cesupa.br.

15.1 Biblioteca

As salas de ESTAÇÃO DE PESQUISA das Bibliotecas de todas as Unidades do CESUPA dispõem de 

58 (cinquenta e oito) computadores assim distribuídos: 18 (dezoito) computadores na UNIDADE 

NAZARÉ, 18 (dezoito) na UNIDADE JOSÉ MALCHER, 07 (sete) computadores na UNIDADE ALMIRANTE 

BARROSO e 15 (quinze) na UNIDADE ARGO, todos de livre acesso aos alunos, unidade esta em que 

ocorrerão os módulos do referido programa.

Além disso, nas 04 (quatro) Unidades do CESUPA está disponível a Rede Sem Fio que permite 

acesso a Internet e/ou Intranet em diversos ambientes tais como: salas de aula (todas), bibliotecas e 

laboratórios. O acesso é feito com os mesmos login e senha cadastrados para uso dos computadores 

de Laboratório. 

 

15.2 Laboratórios de Informática

Todos os laboratórios relacionados a seguir possuem acesso a internet e aos softwares 

adequados às disciplinas do curso, sendo:

 SALA 08 – Laboratório de Informática, devidamente equipado com 30 computadores;

 SALA 11 – Laboratório de Informática, devidamente equipado com 30 computadores;

 SALA 12 – Laboratório de Informática, devidamente equipado com 30 computadores;

 SALA 16 – Laboratório de Informática, devidamente equipado com 30 computadores;

 SALA SUBSOLO – Laboratório de Programação Computacional, devidamente 

equipado com 50 computadores;

 SALA 09 – Laboratório de Organização e Arquitetura de Computadores, possui 

bancadas livres para desenvolvimento de atividades diversas, especialmente 

relacionadas a projetos de hardware;
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 SALA 10 – Laboratório de Automação e Microcontroladores, o qual possui bancadas 

livres e equipamentos/ferramentas para auxílio ao desenvolvimento de projetos de 

automação.

 A gerência dos laboratórios é de responsabilidade da Coordenação de Tecnologia de Informação 

e Comunicação (CTIC). Esta coordenação está dividida em duas áreas: a) Sistemas - encarregado pelo 

planejamento, desenvolvimento e manutenção dos sistemas corporativos, acadêmicos e pelo Portal 

Institucional; e b) Infraestrutura - para suporte ao parque computacional da IES (Acadêmico e 

Administrativo).

Em relação ao serviço de Internet e/ou Intranet, está disponível uma Rede Wireless que 

permite acesso nos diversos ambientes da IES tais como: salas de aula, bibliotecas e laboratórios. 

Além disso, o CESUPA faz parte da METROBEL - rede metropolitana que interliga várias IES do Pará, 

com o objetivo de integração e intercâmbio de informações, ampliando a troca de experiências e 

permitindo a interoperação dos diversos campi institucionais.

Além dos laboratórios citados, também está disponível aos discentes o Laboratório de Consulta 

para realização de trabalhos acadêmicos ou, se previamente agendado pelo docente, para atividades 

extracurriculares.

16. SISTEMAS DE AVALIAÇÃO

As avaliações dos módulos poderão ocorrer de formas variadas, sejam por meio de 

provas escritas objetivas e discursivas ou por meio de apresentação de práticas em 

laboratório, seminários e/ou resenhas. Assim, caberá ao professor de cada módulo a escolha 

do modelo avaliativo que julgar ser o mais assertivo para avaliar as competências e 

habilidades dos alunos em seu módulo.

É importante frisar que os módulos não terão apenas uma atividade avaliativa 

presencial, pois, caso o aluno a perca, terá reprovado todo o módulo, ainda que tenha a 

prerrogativa de ter frequência de 75%. Será então pedido aos professores dos módulos que 

diversifiquem as atividades presenciais para evitar tal situação.

A média final para aprovação será mantida a mesma institucionalizada para a 

graduação, ou seja, nota 7,0 (sete).

17. CONTROLE DE FREQUÊNCIA

Frequência Mínima de presença exigida de 75% e controle baseado em listas de 

frequência. Esta frequência estará atrelada aos métodos de avaliação, sendo, portanto, uma 

composição para a aprovação do aluno nos módulos. Desse modo, o aluno que tiver nota 

avaliativa superior a 7,0 (sete), mas frequência presencial em sala de aula menor que 75%, 

não será aprovado no módulo.
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18. TRABALHO DE CONCLUSÃO

Como Trabalho de Conclusão do programa, o aluno deverá entregar um projeto 

interventivo, visando as certificações Green Belt e Black Belt, a ser realizado pelo aluno, 

individualmente ou em grupos de até quatro componentes, com temáticas provenientes de 

problemas empresariais reais a serem diagnosticados nas empresas parceiras do programa e a 

ser tutoreado por um dos professores do corpo docente ou por profissional da área, 

submetido a prévia aprovação da coordenação e de uma banca examinadora. O aluno só será 

certificado como Especialista em Engenharia da Qualidade e em Green Belt e Black Belt se seu 

projeto for aprovado por pela banca de avaliação dos projetos.

É válido esclarecer que a média final dos projetos será configurada a partir de uma 

composição de notas oriundas das entregas parciais realizadas ao final de cada um dos três 

macro-módulos do programa (MÓDULO I – ESTRATÉGIA APLICADA AO SISTEMA DE GESTÃO 

DA QUALIDADE; MÓDULO II – MÉTODOS E FERRAMENTAS DO LEAN SEIS SIGMA; MÓDULO 

III – DESDOBRAMENTOS DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE), conforme o seguinte 

esquema de pontuação:

 Módulo I: a entrega parcial deste módulo valerá 10,0 (dez) pontos, porém terá 

peso de 20% sobre a nota final do projeto;

 Módulo II: a entrega parcial deste módulo valerá 10,0 (dez) pontos, porém terá 

peso de 30% sobre a nota final do projeto;

 Módulo III: a entrega deste módulo representará a própria entrega do projeto 

final pelos alunos e também valerá 10,0 (dez) pontos, porém terá peso de 50% 

sobre a nota final do projeto.

A partir da estrutura de avaliação supracitada, pretende-se estimular o 

desenvolvimento de projetos de qualidade desde o início do programa, visando soluções 

efetivas às problemáticas propostas aos alunos.

O programa contará com parcerias estratégicas com duas empresas da região, as quais 

compartilharão problemas reais de qualidade de seus processos produtivos, de modo que os 

mesmos serão lançados como as problemáticas dos projetos a serem desenvolvidos pelos 

alunos do programa. O objetivo é que, ao final do curso, todas as equipes, por meio de seus 

projetos, apresentem soluções factíveis e efetivas aos problemas propostos, sendo que as 

avaliações técnicas parciais e final do projeto serão feitas por banca composto por professores 

do programa e também por representantes das empresas parceiras do curso.


