
Resumo:
Sistemas de Gestão da Qualidade (SGQ) têm sido cada vez mais implantados em laboratórios que realizam ensaios e calibrações, para
garantir a qualidade de seus resultados. Porém, apesar desta demanda no mercado de trabalho, são poucos os laboratórios universitários
que possuem a acreditação do CGcre/Inmetro de acordo com os requisitos da Norma ISO/IEC 17025. Dos 1223 laboratórios
cadastrados na Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaios, cerca de 50 pertencem a instituições de ensino, sendo que um faz parte do
Departamento de Química (DQ) da Universidade Federal de Minas Gerais. Diante deste contexto, o objetivo deste trabalho foi iniciar a
implantação de um SGQ nos laboratórios de ensino do Departamento de Química da UFMG. Modelos de documentos, tais como
instruções de trabalho, formulários e listas mestra, foram elaborados com a colaboração e o envolvimento dos técnicos administrativos
em educação responsáveis pelos laboratórios. A plataforma Microsoft Teams foi utilizada para realizar reuniões, para troca de
mensagens entre os colaboradores e para o armazenamento dos documentos. A comunicação também se deu por e-mail. Ao todo 14
documentos foram elaborados e aprovados pelos técnicos e pela orientadora e serão implementados na rotina dos laboratórios de
ensino. Espera-se que a utilização destes documentos auxilie a gestão dos laboratórios, promovendo a padronização e estabelecendo
um sistema de rastreabilidade de informações. Com toda a documentação implantada, os alunos que frequentam os laboratórios
poderão ter contato com um Sistema de Gestão da Qualidade durante todo o curso.
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