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Formulário do Projeto de Curso  

 
 
1. Título: Introdução à Gestão da Qualidade em Laboratórios Analíticos 

 

2. Identificação 

2.1 Unidade/órgão proponente: Faculdade de Farmácia/UFG 

2.2. Coordenador do curso: Viviane Souto Valeriano 
 
2.3. Período de realização: 14/09 e 21/09/2017 
2.4. Horário: 14:00-17:00h 
2.5. Carga horária: 06 horas 
2.6. Local: Campus Colemar Natal e Silva / UFG – Mais informações no site. 
 
3. Caracterização do público-alvo: 

3.1. Número de vagas: 15 
3.2. Público-alvo: Servidores (Técnicos Administrativos e Professores) que atuem em laboratórios 
analíticos. Extensivo a terceirizados e alunos vinculados à UFG, caso haja vagas. 
 
4. Justificativa 

A decisão de implementar um Sistema de Gestão da Qualidade em um Laboratório Analítico pode se 
dar devido a vários fatores, incluindo a confiabilidade dos resultados, aumento da produtividade, 
redução de custos e satisfação do cliente. Em instituições públicas com atividades ligadas à saúde e 
à pesquisa esta implementação é importante para a melhoria contínua da qualidade das análises 
laboratoriais. Desta forma, a capacitação de servidores na área de Gestão da Qualidade contribui 
para a otimização de suas atividades e para a geração de informações confiáveis à sociedade. 
 
 
5. Objetivos: 

5.1. Geral 

Introduzir e desenvolver conhecimentos básicos em gestão da qualidade importantes para os 
profissionais que atuam em laboratórios analíticos. 
5.2.  Específicos  
a) Discutir a importância da qualidade. 
b) Apresentar as principais ferramentas e legislações ligadas à qualidade. 
c) Fornecer informações para a elaboração de procedimentos e registros da qualidade. 
d) Expor formas de avaliar o sistema de gestão da qualidade. 
e) Proporcionar a visita a um laboratório com um Sistema de Gestão da Qualidade implementado.  
 
 
6. Metodologia 

6.1. Modalidade (X) presencial   ( )semipresencial   ( ) a distância 

6.2.  Recursos Didáticos:  
Aula expositiva. 
Análise e elaboração de documentos da qualidade. 
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7. Critérios para avaliação da aprendizagem 

7.1. Participação nas atividades em sala. 

7.2. Nota igual ou superior a 7,0. 

7.3. Frequência mínima de 80%. 
 
 
8. Recursos 

8.1. Data-show 

8.2. Papel A4 e canetas 
8.3 Caixa de som 
 
9. Conteúdo programático 

Item Horas Período Instrutor 

Conceitos e importância da 
qualidade 

 
 
 
 
 
 
 

3 horas 

 
 
 
 
 
 
 

14/09/2017 
 

 
 
 
 
 
 
 

Farm. MSc. Fernanda 
Garrote Marques 

(Gerente da 
Qualidade do 

LCQA/FF/UFG) 
 

e  
 

Farm. Esp. Viviane 
Souto Valeriano 

(Gerente da 
Qualidade do 

LCQM/FF/UFG) 

Principais ferramentas da 
qualidade 

Legislações da qualidade 

Manual da Qualidade 

Importância, elaboração e 
controle de Documentos 
normativos (POPs e Registros da 
qualidade) 

Treinamento de pessoal 

Não conformidades, ações 
corretivas e preventivas 

Manutenção, verificação e 
calibração/qualificação de 
equipamentos 

 
 
 
 
 

3 horas 

 
 
 
 
 

21/09/2017 
 
 

Seleção/Escolha de Métodos 
analíticos apropriados 

Aspectos básicos do 
Gerenciamento de resíduos e 
Biossegurança em laboratórios 
analíticos 

Visita técnica a um laboratório 
analítico com Sistema de Gestão 
da Qualidade implementado 

 
 
 

 
 
 


