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INTRODUÇÃO 
O GEPQ é um grupo de estudo e pesquisa formado por docentes, discentes e egressos do curso 

de Administração da Faculdade de Ciências Gerenciais Alves Fortes dedicado ao estudo da 

Gestão da Qualidade, suas ferramentas, metodologias e aplicações práticas. O grupo se reunirá 

durante os semestres letivos do do curso para discutir os temas propostos em seu cronograma, 

realizando atividades de estudo, pesquisa e discussões. 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS GERAL: 

Contribuir para o aprendizado dos alunos e para a difusão das boas práticas da Gestão da 

Qualidade nas organizações da região, elevando a produtividade por meio do planejamento, do 

controle e da melhoria contínua dos produtos e dos processos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Melhorar o ensino e a aprendizagem dos alunos do Curso de Administração em temas 

relacionados com a qualidade, produtividade, custos, desenvolvimento de produtos, etc. 

• Incentivar a prática de atividades interdisciplinares entre as disciplinas do Curso de 

Administração de Empresas. 

• Desenvolver atividades práticas de assessoria em organizações regionais, aumentando 

a base de conhecimento dos participantes do grupo e criando casos práticos para 

discussão em salas de aula no Curso de Administração. 

• Gerar publicações através dos resultados dos estudos e pesquisas em grupos. 

METODOLOGIA: 

O GEPQ é formado por docentes, discentes e egressos do curso de Administração de Empresas 

que se inscrevem gratuitamente para participar dos encontros de estudo e pesquisa do grupo. 

Os encontros serão definidos por cronograma de estudo e pesquisa definido pelo coordenador 

do GEPQ. 

Para cada encontro os participantes do grupo estudarão um assunto específico em uma das 

grandes áreas da Gestão da Qualidade, gerando pesquisas e publicações que, além de contribuir 
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para a disseminação do conhecimento, poderão ser utilizadas para discussões em sala de aula, 

incentivando assim, a participação de outros membros no grupo de pesquisa. 

CERTIFICADOS DE PARTICIPAÇÃO: 

Aqueles que participarem ativamente do GEPQ, durante todo o semestre letivo, receberão 

certificado de participação com validade para integralização de Atividades Complementares 

(AC). 

COORDENADOR DO GEPQ: 

Prof. Allan Lima Ferreira  

Professor da disciplina Gestão da Qualidade. 

 


