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Resultados da aprendizagem e competências
No fim da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
1. Conhecer um sistema de Gestão da Qualidade e série de normas ISO 9000.
2. Conhecer o Sistema de Segurança e Saúde do Trabalho e série de normas OHSAS 18001.
3. Conhecer as vantagens dos Sistemas de Gestão Integrados (Qualidade, Ambiente e Segurança)
4. Identificar os custos da (não) qualidade nas organizações e manipular um conjunto de técnicas de melhoria da qualidade (diagramas Ishikawa e de Pareto).
5. Manipular ferramentas tais como o QFD e o AMFE relativas à qualidade na concepção/projecto.
6. Definir e implementar planos de controlo e inspecção na qualidade.
7. Manipular um conjunto de ferramentas de controlo estatístico dos processos (histogramas, cartas de controlo e índices de capacidade dos processos)
8. Selecionar em função das condicionantes dos locais de trabalho, as medidas de prevenção e de proteção mais apropriadas ao nível da segurança e das
condições de higiene.

Pré-requisitos
Antes da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
Resolver problemas básicos de estatística.

Conteúdo da unidade curricular
Sistemas de gestão; Normas ISO 9001; Abordagem por processos; O contexto organizacional; Qualidade na conceção, no projeto, no aprovisionamento e no
fabrico; Melhoria da qualidade; Outras técnicas e ferramentas de qualidade; Segurança no posto de trabalho; Higiene e condições ambientais; Análise e avaliação
de riscos; Medidas preventivas; Noções dos sistemas de gestão de segurança e ambiente; Integração dos Sistemas de Gestão.

Conteúdo da unidade curricular (versão detalhada)
1. Sistemas de Gestão
- Introdução aos conceitos básicos
- Certificação de sistemas de gestão
2. A série de normas da qualidade ISO 9000
3. Abordagem por processos
- O ciclo de PDCA
- Fluxogramas
4. Análise de contexto organizacional. Liderança. Riscos e oportunidades
5. Qualidade na conceção e projeto.
- Conceitos e a casa da qualidade (QFD).
- Análise Modal de Falhas e Efeitos (AMFE).
6. Qualidade no aprovisionamento.
- Planeamento.
- Política em relação a fornecedores.
- Definição objetiva de política de compra.
- Custos associados às diferentes opções de controlo da qualidade dos produtos.
- Avaliação de qualidade dos produtos por amostragem.
- Planos de amostragem
7. Qualidade no fabrico.
- Organização do controlo da qualidade e da inspeção.
- Critérios para autocontrolo.
- Planos de inspeção e ensaio.
8. Melhoria da qualidade.
9. Outras técnicas e ferramentas de qualidade
- Diagramas de causa-Efeito
- Listas de verificação
- Fundamentos de Kaizen
- Controlo estatístico de processos
10. Segurança no posto de trabalho:
- -Sinistralidade
- Obrigações
- Legislação nacional;
- Diretivas Comunitárias
11. Higiene e condições ambientais no trabalho:
- Riscos Físicos;
- Riscos Biológicos;
- Riscos Químicos;
- Riscos Ergonómicos.
12. Metodologias de análise de riscos e métodos de avaliação de riscos
13. Medidas de controlo e de gestão nos locais de trabalho que envolvam logística:
- Medidas preventivas
- Equipamentos de Proteção Individual
- Equipamentos de Proteção Coletiva
- Sinalização
- Sistemas de proteção (controlo lockout-tagout, ligações terra, interruptores diferenciais)
- Plano de Segurança
- Plano de Emergência (conteúdos e implementação)
- Segurança com máquinas e equipamentos
14. Noções dos Sistemas de Gestão de Segurança e Ambiente:
- Sistema de gestão de segurança (Norma OHSAS 18001: 2007/ NP 4397: 2008)
- Sistema de Gestão Ambiental e série de normas ISO 14000.
15. Integração dos Sistemas de Gestão (Qualidade, Ambiente e Segurança).
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Métodos de ensino e de aprendizagem
Aulas teórico-práticas baseadas na explicação teórica, com os métodos expositivo, interrogativo e demonstrativo, de modo a atingir os objetivos previstos. Nas aulas
práticas está presente o método ativo. Na componente teórica apresentam-se os conceitos acerca das diferentes matérias lecionadas. Na componente prática é feita
a consolidação dos conhecimentos através da realização de exercícios.

Alternativas de avaliação
1. Alternativa 1 - (Ordinário, Trabalhador) (Final)
- Prova Intercalar Escrita - 50% (1ª Parte: Ferramentas da Qualidade)
- Trabalhos Práticos - 10% (2ª Parte: Qualidade)
- Prova Intercalar Escrita - 15% (2ª Parte: Qualidade)
- Trabalhos Práticos - 15% (2ª Parte: Segurança)
- Prova Intercalar Escrita - 10% (2ª Parte: Segurança)
2. Alternativa 2 - (Ordinário, Trabalhador) (Recurso, Especial)
- Exame Final Escrito - 100%

Língua em que é ministrada
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