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CRIADO O DEPARTAMENTO DE 
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

 
 O Departamento de Engenharia de Produção (EPD) foi 
criado na Faculdade de Engenharia pela Resolução No 
01/2002 do Conselho Superior da UFJF de 23 jan 2002. 

 
1a Reunião do Depto de Engenharia de Produção 

Romir, Fernando e Marcos (Profs EPD), Tonelli (Dir FacEng), 
Vanderlí (Ch EPD) e Amanda (Repr DA) 

 
 No dia 1o fev 2002 houve a 1a reunião do 
Departamento (foto acima), presidida pelo Professor Luiz 
Carlos Tonelli, Diretor da Faculdade de Engenharia, que 
nomeou (portaria 1o 001/2001) o Professor Vanderlí Fava de 
Oliveira para responder pela Chefia do mesmo. Estiveram 
também presentes, a Representante do DA de Engenharia 
 

 Acadêmica Amanda Fátima Barreto e os Professores 
lotados no EPD: Romir Soares de Souza Filho, Marcos 
Martins Borges e Fernando Marques de Almeida Nogueira. 
O Professor Eduardo Breviglieri Pereira de Castro, também 
do EPD, não esteve presente por se encontrar em 
Lyon/França realizando estágio de Doutorado. 
 
 O Depto já se encontra funcionando na Faculdade de 
Engenharia, provisoriamente instalado na sala da 
Coordenação de Curso (sala 4142 – ao lado das outras 
Coord de Engenharia), enquanto as reformas das salas a ele 
destinadas (sala 4150/4152) não estão concluídas. 

 
-*-*-*-*-*-*- 

 
 

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO TERÁ AULAS NA 
FACULDADE A PARTIR DE 18 DE FEVEREIRO 

 
 Com a instalação da Coordenação e do Departamento 
de Engenharia de Produção na Faculdade, as aulas das 
turmas de Introdução à Engenharia de Produção I e II e de 
Tópicos Especiais de Engenharia de Produção I passam a 
ser oferecidas na Faculdade de Engenharia na sala 4146 
(em frente à cantina), a partir de 18 fev 2002. Veja a 
programação das disciplinas no site: www.engprod.ufjf.br 
 
 A Coordenação de Curso, o DA de Engenharia, a 
Direção da Faculdade e a Administração da UFJF, cada um 
no seu âmbito, estão se esforçando para oferecer as 
condições de funcionamento noturno da Faculdade de 
Engenharia. 

 
Assembléia do Curso de Engenharia de Produção 

 
Participantes:  Alunos do Curso e Professores do Departamento de Engenharia de Produção 
Local:  Faculdade de Engenharia – “Anfiteatro de Escadinha” (sala 4118) 
Data:  02 de março de 2002 (sábado) às 14:00 horas 
Pauta:  Informes - Avaliação do andamento do Curso e do trabalho da Coordenação – Visitas, Estágios e Bolsas – 

1o Período/2002 (horário 19 horas, aulas aos sábados, disciplinas, etc.) – Encaminhamentos e Propostas 

 
CONSULTORES FARÃO AVALIAÇÃO DO CURSO EM MARÇO 

 
 O início de funcionamento do Curso será avaliado neste mês de março/2002 por dois Professores (quadro abaixo) que têm 
sido Consultores do MEC para reconhecimento de novos cursos de Graduação em Engenharia de Produção. Trata-se de uma 
avaliação extra oficial que tem, entre outros, o objetivo de preparar o Curso para submeter-se à 1a avaliação oficial com vistas ao 
seu reconhecimento pelo MEC, o que deverá ocorrer no final do presente ano. 
 
Professor Emmanuel Paiva de Andrade 

! Professor dos Cursos de Graduação e de Pós-Graduação em 
Engenharia de Produção da UFF (Univ Federal Fluminense) 

! Engenheiro de Produção (UFRJ) 
! Doutor em Engenharia de Produção (COPPE/UFRJ) 
! Exerceu os cargos de Chefe de Departamento e Coordenador 

de Curso de Engenharia de Produção da UFF 
! Foi Diretor Administrativo da ABEPRO (*) 

Professor Luiz Gonzaga Mariano de Souza 
! Professor dos Cursos de Graduação e de Pós-Graduação em 

Engenharia de Produção da EFEI (Escola Fed de Eng de Itajubá) 
! Engenheiro Mecânico - Ênfase Produção (EFEI) 
! Doutor em Quality System (Cranfield University - Inglaterra) 
! Exerce os cargos de Chefe de Departamento e Coordenador de 

Curso de Engenharia de Produção da EFEI 
! É Diretor Suplente da ABEPRO (*) 

(*) ABEPRO – Associação Brasileira de Engenharia de Produção 
 
 O Professor Emmanuel e o Professor Gonzaga estarão na UFJF nos dias 05 (terça) e 06 (quarta) de março, visitando as 
instalações, analisando a documentação e o andamento do curso e, também, realizando reuniões com dirigentes, professores e 
alunos do curso. 
 

TODOS OS ALUNOS DO CURSO ESTÃO CONVOCADOS PARA A REUNIÃO COM OS CONSULTORES 



 

 

05 de março (terça) – – 19:30 – “Anfiteatro de Escadinha” da Faculdade (sala4118) 
SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

 
 

REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE 
INFORMAÇÃO DO EPD 

 
 Com a criação do Departamento e a mudança da 
Coordenação para a Faculdade de Engenharia o Sistema de 
Informações da Engenharia de Produção está sendo 
reestruturado sob a coordenação do Professor Romir. 
 Também está sendo elaborada uma nova 
Programação Visual para a Engenharia de Produção da 
UFJF sob a coordenação do Professor Marcos. 
 Pretende-se ainda implementar outros instrumentos 
(como este boletim) que permitam agilizar o fluxo de 
informações relacionado à Engenharia de Produção. 
 Alunos interessados nestas atividades devem procurar 
os coordenadores para apresentar suas contribuições. 

 
-*-*-*-*-*- 

 
 

SITES DO CURSO 
 
 Os sites da Engenharia de Produção passam a 
funcionar nos seguintes endereços: 

Coordenação:  www.producao.ufjf.br 
Departamento:  www.engprod.ufjf.br 

 
 Outros sites relacionados à EPD na UFJF são os 
seguintes: 

Núcleo de Pesquisa:  www.n3p.ufjf.br 
Projeto de Pesquisa:  www.sispro.ufjf.br 

 
 Procure sempre visitar também o site da Associação 
Brasileira de Engenharia de Produção - ABEPRO: 

ABEPRO:   www.abepro.org.br 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
E MAILS 

 
 Os endereços eletrônicos (e-mails) cadastrados 
atualmente estão sendo desativados. Os alunos 
interessados em manter ou dispor de um endereço (e-mail) 
no curso, devem procurar a estagiária Lucélia na sala da 
Coordenação  a partir de 04 de março de 2002. 
 Como já foi informado em mais de uma ocasião, todos 
os alunos do curso podem ter seu e-mail cadastrado no 
Servidor da Produção. 

 
-*-*-*-*-*- 

 
 

LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 
PARA OS ALUNOS 

 
 O curso ainda não dispõe de um laboratório de 
Informática para atender aos seus alunos. O laboratório que 
existe provisoriamente instalado na Coordenação 
(laboratório SISPRO), pertence ao Departamento e é 
exclusivo para projetos de pesquisa e extensão, portanto, de 
acesso restrito aos alunos que participam de tais projetos. 
Esclarece-se que os equipamentos e o mobiliário deste 
laboratório foram adquiridos com recursos de projetos 
(externos à UFJF) desenvolvidos pelos professores do EPD. 
 Para suprir esta deficiência, a Engenharia Elétrica 
disponibilizou o LACEE (Laboratório de Computação da 
Engenharia Elétrica - www.eletrica.ufjf.br/lacee) para os 
alunos da Produção. Os interessados em desenvolver 
atividades acadêmicas no LACEE, devem comparecer ao 
mesmo (na Faculdade de Engenharia) no período diurno e 
se cadastrar junto a um de seus estagiários. 

 
 

PROPOSTA DE NOVO HORÁRIO DE 
FUNCIONAMENTO DO CURSO 

 
 A principal razão para o Curso de Engenharia de 
Produção ser noturno é permitir que alunos que trabalham 
durante o dia possam freqüenta-lo, além de facilitar a 
realização de estágios e outras atividades extracurriculares 
por parte dos demais alunos do curso. 
 As aulas do curso estavam previstas, inicialmente, para 
os horários de 18:30 às 22:30 de segunda a sexta e de 
14:30 às 18:30 aos sábados. Como já haviam aulas no ICE 
que ocorriam de 18 às 20 horas, no 1o ano do curso houve 
uma tentativa de se colocar a 1a aula iniciando às 18:15 
durante a semana, no entanto, o que se verifica hoje é que a 
maioria destas aulas se inicia às 18 horas. 
 Os alunos que trabalham durante o dia não têm 
conseguido chegar às 18:00, pois esse é o horário que  
estão deixando o trabalho. Muitos deles trabalham em 
Empresas situadas a mais de 30 min da Universidade, ou 
seja, o horário de 18:30 também não seria satisfatório. A 
Coord da E Elétrica noturna, curso que tem as turmas do 
ICE conjuntas com a E Produção, também tem registrado 
dificuldades para seus alunos chegarem no início da 1a aula. 
 De outro lado, verifica-se que outros cursos noturnos 
da UFJF têm suas atividades das 19 às 23 horas, dentre os 
quais o curso de Administração da Faculdade de Economia, 
o qual terá disciplinas em comum com a E Produção e a 
defasagem de horários, certamente, acarretará problemas 
para alocação de vagas. 
 Diante disto a Coordenação de E Produção, sensível 
às reclamações daqueles que trabalham até as 18 horas, 
vem discutindo com alunos, professores e dirigentes a 
mudança para o horário de 19 às 23 horas. 

 Outra questão relacionada ao funcionamento do curso 
diz respeito ao sábado como dia letivo. Tanto alunos quanto 
professores, têm resistido à idéia de desenvolver atividades 
de aulas aos sábados, principalmente por estas estarem 
previstas para a parte da tarde. 
 Tanto o horário de 19 às 23 horas, quanto o 
funcionamento aos sábados, serão temas da Assembléia do 
Curso a se realizar no dia 2 de março (ver convocação). 

 
-*-*-*-*-*- 

 
 

CURSO INTENSIVO 
 
 Em sua segunda reunião o Depto de EPD aprovou a 
realização de um Curso Intensivo de Tópicos Especiais de 
Engenharia de Produção I cuja ementa corresponde ao 
“Trabalho de Campo” (TC) que é realizado pelos alunos nos 
períodos ímpares do curso. O curso ocorrerá de 26 de 
fevereiro a 18 de maio de 2002. 
 O TC é uma experiência de integração de conteúdos e 
deverá, em breve, transformar-se em disciplina corrente do 
curso. Como os alunos que até o momento ingressaram no 
curso já realizaram (1a e 2a turmas) ou estão realizando (3a 
turma) o TC, pretende-se contabilizar créditos para tal 
atividade através de oferecimento de Curso Intensivo 
durante a realização do correspondente ao 2o trabalho. 
 
Expediente: 
 
INFORMATIVO DA COORDENAÇÃO – Fev/2002 
Editado sob responsabilidade da Coordenação de E de Produção 
Faculdade de Engenharia - Sala 4142 - fone: 3229 3447 
 

Diretor da Faculdade de Engenharia: 



 

 

Professor Luiz Carlos Tonelli 
Coordenador de Curso: 

Professor Vanderlí Fava de Oliveira 
Estagiária da Coordenação: 

Acadêmica Lucélia de Fátima dos Santos 
 

 


