
Título: IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA 5 S's NO LABORATÓRIO DE FLOTAÇÃO DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 

Resumo: O programa 5 S's é um método japonês prático e simples baseado em cinco sensos: 

Seiri (organização), Seiton (ordenação, padronização), Seiso (Limpeza), Seiketsu (saúde) e 

Shitsuke (autodisciplina), que visa a qualidade dos trabalhos, produtos e processos. Tendo em 

vista a falta de um programa de gestão de qualidade nos laboratórios das universidades, foi 

implantado o programa 5 S's no laboratório de Flotação da Universidade de Ouro Preto. A 

aplicação deste programa melhorou o desempenho das atividades realizadas no laboratório 

com a criação dos Procedimentos Operacionais Padrão, diminuiu o desperdício, reduziu a 

quantidade de vidrarias quebradas, padronizou os testes realizados, conscientizou os usuários 

sobre a forma correta de uso do equipamentos, aprimorou a segurança e aumentou a 

confiabilidade dos resultado. Em longo prazo, o monitoramento será feito constantemente 

reavaliando o programa para inspecionar os processos criados e propor novas ações. Com isso, 

este trabalho ressalta a importância dos 5S's para a organização e conhecimento os benefícios 

que geram a na qualidade e produtividade do local de trabalho. 
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A EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA COMO ESPAÇO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

Resumo: Por meio dos projetos de extensão, os estudantes têm possibilidade de estabelecer 

contato com atividades que demandam conhecimentos além dos saberes técnico-científicos 

fornecidos em sala de aula. Pensando na relevância da formação diferencial para conquistar 

uma vaga no mercado de trabalho, avaliou-se a influência do projeto de extensão "Educação e 

Arte para Crianças", desenvolvido no Departamento de Engenharia de Minas da Universidade 

Federal de Ouro Preto, na formação profissional dos ex-monitores. Para tanto, realizou-se um 

levantamento de dados com objetivo de verificar o perfil acadêmico desses bolsistas. Além 

disso, foi elaborado um questionário semiaberto contendo perguntas relacionadas às 

experiências vivenciadas por esses ex-alunos no decorrer da sua participação no projeto. 

Observou-se que integraram o projeto alunos de diferentes cursos oferecidos pela 

Universidade. Neste sentido, 96% dos participantes afirmaram desenvolver habilidade de 

trabalho em equipe e disseram se beneficiar com a troca de experiências com os outros 

membros do grupo. Percebeu-se também que 50% dos monitores questionados escreveram 

mais de um artigo relacionado às atividades executadas durante o projeto e realizaram 

apresentações em congressos nacionais e internacionais. Notou-se ainda que 67% dos ex-

bolsistas trabalham atualmente em grandes empresas, atuam como docentes ou integram 



programas de pós-graduação. Todos os entrevistados ressaltaram que o projeto forneceu 

experiências que contribuíram significativamente com a sua formação profissional e pessoal. 
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AÇÃO DE DISCENTES DA ENGENHARIA DE MINAS NA COMUNIDADE DE SARAMENHA 

Resumo: Saramenha, um bairro conhecido pela cerâmica produzida no século XIX e depois 

com a construção da fábrica que a princípio produzia ácido sulfúrico e posterioremente 

alumínio. Bairro formado principalmente por trabalhadores metalúrgicos hoje dispões de um 

espaço construído pela prefeitura para atender a comunidade, sendo que parte dele é usado 

pelo departamento de engenharia de minas desde 2005 para apoiar ações culturais, 

destacando-se a biblioteca comunitária, oficinas culturais e atendimento a crianças de escolas 

do bairro. A biblioteca cadastrada na Fundação Biblioteca Nacional possui um acervo de 4000 

livros atualizados a disposição da comunidade. A atuação do graduando da UFOP em tal 

projeto possui grande importância quanto a sua formação como cidadão. 
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AVANÇOS E DESAFIOS NO CURSO ENGENHARIA DE MINAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

OURO PRETO 

Resumo: Com a dinamicidade do mundo moderno, viu-se a necessidade de acompanhar as 

mudanças ocorridas no perfil das universidades, a fim de buscar adequá-la ao modelo 

universitário atual. O presente trabalho apresenta uma análise dos dados dos formandos de 

2000 a 2016 do curso de Engenharia de Minas da Universidade Federal de Ouro Preto. Com 

esse acompanhamento foi possível observar que as greves e paralisações afetaram 



significativamente os índices de evasão, a participação feminina aumentou consideravelmente 

e o coeficiente de rendimento escolar dos formandos vem crescendo nos últimos anos. 
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