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Média:  R$ 2.517,88

*Salário médio bruto mensal calculado de acordo com dados
do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED)

*Fonte: Salario.com.br
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O curso de Gestão da Qualidade prepara o profissional para atuar de 
maneira estratégica em diversos campos da gestão da qualidade e 

da produtividade. As competências desenvolvidas capacitam o 
técnico em Gestão de Qualidade em áreas como planejamento e 

implementação de processos organizacionais; elaboração e análise 
de documentação e relatórios de qualidade; desenvolvimento e 

avaliação de procedimentos, práticas e rotinas internas e externas 
de uma organização; gerenciamento de fluxo de informação e 

comunicação na empresa, dentre outros.

Por ser uma formação de caráter técnico, a matriz curricular é 
composta majoritariamente por disciplinas diretamente relacionadas 

à prática da Gestão de Qualidade e suas áreas mais relevantes, 
como modelos e sistemas de gestão, gestão de pessoas, projetos e 
da produção, bem como algumas disciplinas teóricas que embasam 
a prática profissional, como Sociologia e Antropologia, Metrologia, 

Cidadania e Responsabilidade Social, entre outras.

MercadoMercado
Os conhecimentos e habilidades
desenvolvidos na formação em Gestão
de Qualidade permitem que o
profissional atue em diferentes áreas
do mercado de trabalho, tais como:
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Por se tratar de uma área com amplas possibilidades de atuação, a 
remuneração do profissional de Gestão de Qualidade pode variar 
conforme o setor escolhido e ainda o tempo de experiência, que 
permite chegar a cargos de gerência e direção que acompanham 

altas médias salariais.

É válido lembrar que a qualificação do profissional para além da 
graduação, por meio de cursos e pós-graduações, também tem 

relação direta com a valorização no mercado e o aumento da 
possibilidade de chegar a remunerações mais altas.

Excelentes habilidades de 
comunicação e relacionamento 
interpessoal

Empatia

Focado em resultados e 
produtividade

Detalhista e criterioso

Visão estratégica 

Organização

Facilidade de liderança e 
trabalho em equipe

A escolha da universidade é determinante tanto para garantir a 
melhor experiência acadêmica, de modo que os anos de formação 

entreguem todos os conhecimentos técnicos e práticos necessários 
para a atuação profissional, quanto para a entrada no mercado de 

trabalho, que exigirá justamente tal preparação.

Por isso, escolha cursar Gestão de Qualidade no Centro Universitário 
capaz de fornecer a formação de excelência que você precisa!

Conheça alguns dos diferenciais do curso de
Gestão de Qualidade EAD do UNIFAA:

1

2

3

Rápida inserção no mercado 
de trabalho

Gamificação e Ações Hands On

Proximidade mesmo a distância

O curso conta com workshops práticos e oficinas 
que são uma verdadeira imersão, como o Insight 
Night (uma madrugada inteira com os alunos 
reunidos em torno de uma ideia empreendedora e 
inovadora. Um evento multidisciplinar, com todos 
os cursos de gestão do UNIFAA, e que tem como 
entrega o planejamento, a estruturação e 
apresentação de um "produto" final). 

O curso de Gestão de Qualidade do UNIFAA 
se encaixa na formação de Tecnólogo e pode 
ser concluído em 2 anos (4 semestres), o 
que garante ter seu diploma e poder 
executar essa nova profissão em um curto 
espaço de tempo.

Além dos grupos criados pelas turmas em aplicativos de mensagens, o 
contato é constante em, por exemplo, webconferências para discussão 
dos desafios de cada unidade de aprendizagem. A exibição de vídeos e 
outros materiais nesses encontros complementam o conteúdo e 
permitem a troca de experiências e networking.

"O grande apelo do curso de Gestão
de Qualidade do UNIFAA é o foco em

entender o que é a qualidade, sua
importância para a diferenciação de

produtos no mercado e ainda a
utilização de ferramentas práticas que

podem ser adotadas imediatamente na
profissão. Todas essas experiências são transmitidas por meio

de um corpo docente altamente qualificado na área, com larga 
experiência de mercado trabalhando diretamente com a área de 

Qualidade.

Em uma sociedade que tem como característica forte a velocidade, 
Gestores em Qualidade têm como desafio reintroduzir ferramentas 
de qualidade que continuem valorizando a importância desse fator, 
mesmo em processos marcados pela demanda por maior agilidade 

na entrega de produtos e serviços.

O curso de Gestão de Qualidade do UNIFAA
permite que o aluno adquira tais conhecimentos

vivenciando também a atividade prática,
por meio de projetos realizados ao fim de cada

período, voltados estrategicamente para as áreas
mais latentes da Gestão de Qualidade na atualidade:

gestão de carreira profissional; inovações de mercado; gestão 
sustentável e indústria 4.0."

Márcio Iscold Dutra,
Coordenador do Curso de Gestão de 

Qualidade EAD do UNIFAA

Dica do
coordenador

A matriz curricular do curso de Gestão de 
Qualidade EAD do UNIFAA é composta por 
Teoria, Prática, Atividades Complementares e 
Extensão, de modo a integrar as facilidades e 
a flexibilidade de uma graduação a distância 
com a vivência prática necessária para formar 
alunos realmente qualificados para o mercado 
de trabalho.

A cada semestre, os alunos são incentivados por meio de um 
Projeto Integrador, que permite vivenciar a Gestão de 
Qualidade de diferentes formas, como na formulação de 
sistemas de gestão sustentáveis e projetos inovadores. 

No modelo EAD do UNIFAA, o aluno tem autonomia no seu 
processo de aprendizagem, por meio de métodos ativos de 
ensino, e o apoio constante do corpo docente da 
instituição.

Os momentos a distância acontecem com a facilitação do 
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), espaço que 
reúne o material didático e disponibiliza as atividades de 
estudo. O aluno tem à disposição materiais atualizados e 
inovadores, com diversas etapas de conhecimento como 
desafios, questões, e-books, dicas do professor e Saiba Mais, 
e ainda pode acessar a Sala de Tutoria e Webconferências 
(aulas ao vivo) — tudo no seu tempo e do seu jeito. Os 
momentos presenciais, por sua vez, acontecem nos polos 
EAD espalhados em diferentes regiões do Rio de Janeiro.

O UNIFAA é o MELHOR Centro
Universitário do estado do
Rio de Janeiro!

São os mais de 50 anos de tradição e história
que, unidos à qualidade de ensino reconhecida
pelo MEC, corpo docente de excelência e meto-
dologia de ensino diferenciada garantiram ao
Centro Universitário de Valença o título de
MELHOR Centro Universitário do estado do
Rio de Janeiro.

Com opções de cursos de graduação presencial,
semipresencial e à distância, além de diferentes
opções de pós-graduação, o Centro Universitário
é composto por estrutura moderna com três campi:

Campus Sede - Salas de aula modernas, laboratórios para atender aos variados
cursos e disciplinas, Clínica Odontológica e Policlínica Veterinária;

Campus Saúde - Hospital e Maternidade Escola;

Hospital Veterinário Escola - Fazenda experimental para os alunos de Medicina
Veterinária.

No UNIFAA, o ensino é voltado para a prática: por meio da metodologia ativa
de ensino, todo o processo de aprendizagem é formulado para que o aluno se
torne o protagonista do saber, em um ambiente inovador que garante a  formação
integral do estudante.

Tipo: Tecnólogo //  Duração: 4 semestres

Boa adaptação à rotina e 
processos burocráticos

Para saber se o curso de Gestão de Qualidade é para você, 
confira algumas das aptidões e características que podem ser 

especialmente úteis para o aluno de Gestão de Qualidade:

Cidade de ValençaCidade de Valença

O UNIFAA está localizado no município de Valença,
no sul do estado do Rio de Janeiro, a 89 km da capital.
Com cerca de 76,5 mil habitantes, Valença é vizinha dos

municípios de Rio das Flores, Vassouras e Barra do Piraí.

Além da tradição histórica ligada às várias fazendas da
região e do potencial para o ecoturismo, Valença também
é conhecida como uma cidade universitária, com um polo
que atrai estudantes de outras regiões do estado e do

país para viver a experiência acadêmica em um ambiente
acolhedor e preparado.

A instituiçãoA instituição

• Planejamento e implementação de
processos organizacionais (procedimentos,
rotinas, fluxo de informação e comunicação)
em empresas dos setores industriais, de
comércio ou serviço

• Elaboração e análise de documentação e relatórios de qualidade

• Auditoria interna

• Atuação em órgãos ligados à qualidade (ISO, ABNT, Inmetro)
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Monique de Oliveira Rocha
aluna do curso de Gestão de Qualidade EAD do UNIFAA

"Optei pelo curso de Gestão de
Qualidade por considerar que essa é

uma área essencial para qualquer
empresa que deseje obter melhores

resultados, e o UNIFAA foi minha
oportunidade de fazer o curso em

uma instituição conceituada.

Desde que coloquei o curso no meu currículo,
novas oportunidades começaram a aparecer e saí do desemprego 

para a possibilidade de escolher a empresa para trabalhar.

Por isso, o curso está transformando minha vida por completo!

Aconselho a quem deseja ingressar no curso que tenha foco, 
trilhe um caminho onde quer chegar e corra atrás. Aproveite 

também o suporte que a universidade dá, pois os professores 
são excelentes e disponíveis."

https://www.instagram.com/unifaa.ead/
https://api.whatsapp.com/send?phone=552424530728&text=Ol%C3%A1!%20Acabei%20de%20ver%20o%20e-book%20do%20curso%20de%20Gest�o%20de%20Qualidade%20EAD%20UNIFAA%20e%20gostaria%20de%20mais%20informa%C3%A7%C3%B5es.
https://www.unifaa.edu.br/polos-ead?utm_source=e-book-curso&utm_medium=e-book&utm_campaign=vestead&utm_term=ead-gestao-de-qualidade-e-book-apresentacao_ead-gestao-de-qualidade-e-book-apresentacao&utm_content=ead-gestao-de-qualidade-e-book-apresentacao
https://unifaa.edu.br/cursos/graduacao-distancia?utm_source=e-book-curso&utm_medium=e-book&utm_campaign=vestead&utm_term=ead-gestao-de-qualidade-e-book-apresentacao_ead-gestao-de-qualidade-e-book-apresentacao&utm_content=ead-gestao-de-qualidade-e-book-apresentacao

