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INTRODUÇÃO 

 
O Programa 5S é uma ferramenta utilizada para obtenção de um ambiente de trabalho de qualidade 

que auxilia na busca da melhoria contínua, organizando e mantendo espaços físicos ordenados e limpos, 
proporcionando assim, maior conforto e satisfação de quem atua nesse local. O mesmo baseia-se na utili-
zação dos cinco sensos: seiri, seiton, seiso, seiketsu e shitsuke, podendo ser conhecidos em português 
como sensos de utilização, organização, limpeza, saúde e higiene e autodisciplina (VANTI, 1999). 

O primeiro senso relaciona-se com a melhor utilização dos recursos a fim de evitar desperdícios, por-
tanto, tudo que não se faz necessário no ambiente de trabalho é descartado. O segundo senso tem por 
objetivo a organização do ambiente. O terceiro visa a limpeza do local de trabalho e, os dois últimos sensos 
retratam a preocupação com todos os envolvidos no programa, tanto em relação a seus hábitos de asseio, 
quanto a sua saúde e seu comprometimento com os sensos anteriores (RIBEIRO, 2013). 

A implantação do programa objetiva a modificação da cultura organizacional para alcance de uma me-
lhor qualidade de vida do ponto de vista físico e mental e, a melhoria contínua das atividades da instituição, 
assim como redução de erros e falhas e eliminação de desperdícios (ABRANTES, 2007).  

Desta forma, o presente trabalho contempla um projeto de ensino da Universidade Federal do Pampa, 
Campus Bagé, intitulado “Comitê do Programa 5S” e tem como escopo a implantação do Programa 5S em 
ambientes administrativos e laboratórios de ensino e pesquisa da instituição por meio de práticas de capaci-
tação dos técnicos da instituição com base em treinamentos e auditorias internas. 

 
METODOLOGIA 

 
O presente trabalho fez uso da revisão bibliográfica, pelo qual possibilitou maior familiaridade com o 

assunto abordado (GIL, 2010). Pesquisas bibliográficas foram realizadas a fim de se obter o conteúdo 
necessário para o desenvolvimento de procedimentos para a implantação da parte prática do projeto, nos 
ambientes selecionados. O planejamento dos procedimentos foi estruturado em um cronograma de 
atividades, denominado Gráfico de Gantt, que de acordo com Sommerville (1992) apud Vavassori et al. 
(2001), trata-se de um tipo de gráfico de barras que tem por finalidade demonstrar a duração das atividades 
a serem realizadas, sendo elaborado por meio do software Excel, distribuído pela Microsoft. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Conforme mencionado na metodologia, foi elaborado um cronograma de atividades para a implanta-

ção do Programa 5S e o mesmo está representado na figura 1.  
Como se percebe, algumas atividades estão em fase de agendamento (7 à 15) e em fase de execu-

ção (6), porém, atividades como 1 à 5 já foram realizadas.  
Para a atividade 1 foi realizada uma reunião com os integrantes do projeto para a definição e prepa-

ração do material pertinente a ser abordado nos vídeos intitulados “Pílulas da Qualidade”, a serem passa-
dos nas TVs que ficam expostas nos corredores e áreas de convivência da universidade com o objetivo de 
conscientização dos usuários desta IES.  

Nas atividades 2 e 3, foram realizadas entrevistas com discentes e técnicos da própria instituição para 
constatar se os mesmos possuíam algum conhecimento sobre o Programa 5S e significado de cada senso, 
dando sequência, foi realizada a edição dos vídeos por parte dos integrantes do projeto. Na atividade 4 foi 
realizada a revisão e finalização da editoração destes vídeos. Na atividade 5 realizou-se a reunião com a 
coordenação do campus para exposição do presente trabalho e divulgação das “Pílulas da Qualidade”. 
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A atividade 6, trata-se da revisão dos materiais preparados anteriormente e preparação dos integran-
tes do projeto para a fase inicial de treinamento, que acontecerá na atividade 7, baseado na realização da 
palestra motivacional, formação do comitê 5S e implantação do Programa 5S. Na atividade 8, ocorrerá a 
visita e registro dos setores ou laboratórios que desejam participar do projeto. Na atividade 9, será realizada 
a primeira fase do treinamento dos técnicos administrativos da instituição, relacionada aos sensos seiri, 
seiton e seiso. O lançamento do Programa 5S e prática dos três primeiros sensos compõem a atividade 10. 
A atividade 11 será a segunda fase do treinamento e refere-se ao plano de auditoria e à auditoria. A ativida-
de 12, baseia-se na realização e registro da auditoria dos três primeiros sensos já implantados. A atividade 
13, relaciona-se a terceira fase do treinamento onde serão abordados os sensos seiketsu e shitsuke. Na 
atividade 14, serão realizadas as ações sistemáticas dos dois últimos sensos e realização e registro da au-
ditoria. Por fim, a atividade 15 tratará da certificação dos ambientes administrativos e laboratórios de ensino 
e pesquisa. 

 
Figura 1 – Gráfico de Gantt das atividades do Programa 5S 

 
 

Fonte: Autores (2016) 

 
CONCLUSÕES 

 
Para a facilitação do entendimento das atividades a serem realizadas por parte dos integrantes do 

projeto, optou-se, pela utilização do gráfico de Gantt, além de ser uma ferramenta utilizada como 
planejamento de sequência de atividades. 

A realização das atividades 1 à 5 tratam-se da base de implantação do Programa 5S. A elaboração 
dos vídeos, presente nestas atividades citadas, são de extrema importância, pois, conscientizam todos os 
membros envolvidos na implantação do programa. 

Até o presente momento, todas as atividades realizadas seguem o cronograma previsto e, 
possibilitam um aprofundamento de conhecimento por parte dos autores do presente trabalho.  

Espera-se através do planejamento da implantação do programa 5S que todas as atividades possam 
ser alcançadas, além do sucesso do programa na instituição. 
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