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BOLETIM DA ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 
 

BOAS VINDAS AOS CALOUROS 2003 DO CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 
 
 É com grande prazer que apresentamos as nossas boas vindas 
aos calouros 2003 do curso de Engenharia de Produção.  Como 
todos sabem, o curso é novo e está em fase de implantação, 
estágio no qual, enfrenta turbulências e tem idas e vindas. Neste 
momento estamos iniciando um período no qual atos foram 

cometidos contra o curso (texto seguinte) mas que ainda estão em 
tempo de serem revertidos sem que tragam prejuízos irreparáveis. 
 Sejam bem-vindos. O departamento e a coordenação de curso 
estão à disposição para quaisquer esclarecimentos sobre o curso e 
sobre os acontecimentos. 

 
 

CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO DA UFJF: PROBLEMAS E SOLUÇÕES 
 
 Este texto, de autoria dos professores1 que vem atuando no 
Departamento de Engenharia de Produção (EPD) tem o objetivo de 
esclarecer a todos os interessados sobre a situação atual do curso de 
Engenharia de Produção e sobre as repercussões decorrentes da 
tramitação do novo currículo do curso e do processo de transferência 
forçada de três professores para o EPD. 
(1) Eduardo Breviglieri Pereira de Castro, Fernando Marques de Almeida 
Nogueira, Marcos Martins Borges, Romir Soares de Souza Filho (Chefe 
do Departamento) e Vanderlí Fava de Oliveira (Coordenador do Curso). 
 Estas questões podem prejudicar seriamente o andamento da 
implantação do curso e inviabilizar o seu reconhecimento pelo MEC.  
Diante disso os autores se vêem no dever de manter a todos informados 
dessas atitudes e de suas conseqüências sobre o Curso de Engenharia 
de Produção, sobre a Faculdade de Engenharia e sobre a Universidade. 
 

O CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO DA UFJF: 
UM QUADRO GERAL 

 
 O curso foi criado no 1o semestre de 2000 e sua primeira turma 
iniciou-se no 2o semestre do mesmo ano.  Uma retrospectiva sobre o 
curso pode ser vista nos boletins anteriores e em outros documentos que 
estão à disposição no site da Coordenação - www.producao.ufjf.br. 
 O curso teve um grande impulso com a criação do Departamento de 
Engenharia de Produção (EPD) em janeiro de 2002 (www.engprod.ufjf.br) 
o que, aliado à excelente acolhida na Faculdade de Engenharia, motivou 
seus professores e alunos a investirem mais ainda no curso.  Foram 
compor este departamento os professores Eduardo, Romir e Vanderlí 
com transferência definitiva e Marcos e Fernando com transferência 
parcial. 
 O curso vem apresentando excelentes índices no que tange à 
evasão, que está em torno de 5%, enquanto que a média nacional para 
os cursos de Engenharia passa dos 50%, e de retenção 
(desperiodização) que é menor do que 15%.  O IRA (Índice de 
Rendimento Acadêmico) da maioria dos alunos está acima de 70, 
registrando-se médias acima de 90, apesar da maioria absoluta das 
disciplinas em carga serem do chamado Básico, nas quais os alunos 
geralmente apresentam baixo rendimento.  Estes números tornam-se 
mais relevantes na medida em que trata-se de um curso relativamente 
novo em termos de habilitação e em estágio inicial de implantação na 
UFJF, situação na qual, não sair da média dos outros cursos de 
Engenharia já seria um excelente resultado. 
 Deve-se destacar ainda que, apesar do pouco tempo de implantação, 
o curso já tem uma significativa projeção na medida em que dentre os 
professores do EPD, alguns compõem comitês nacionais e regionais de 
E. de Produção de organismos e entidades como o Instituto Nacional de 
Estudos Pesquisas Educacionais – INEP, a Associação Brasileira de 
Engenharia de Produção – ABEPRO, o Encontro Nacional de Engenharia 
de Produção – ENEGEP2003 e o Fórum Mineiro de Engenharia de 
Produção – FMEP, além de participarem de programas acadêmicos na 
COPPE/UFRJ e na UFF e também de Comitês de Periódicos Indexados. 
Também há alunos do curso que integram comitês estudantis da 
ABEPRO Jovem, do ENEGEP2003 e do Núcleo Mineiro de Estudantes 
de Engenharia de Produção - NUMEP, apesar de ainda estarem na 
primeira metade do curso. Veja: www.enegep2003.ufjf.br; 
www.abeprojovem.ufjf.br, www.inep.gov.br, www.abepro.org.br. 
 Ainda pode entrar no rol dos destaques do Curso o Projeto 
CAPES/FIPSE (2002/2005) na área de E. de Produção e Mecânica, 
desenvolvido em parceria com as Escolas de Engenharia da UFRJ, da 
North Carolina State University - NCSU e da North Carolina Agricultural & 

Techical State University – NCAT, que prevê o intercâmbio de estudantes 
de graduação, dentre os quais 11 serão do curso de Engenharia de 
Produção da UFJF.  Em agosto próximo os 3 primeiros alunos da UFJF 
estarão seguindo para cursar um semestre nas citadas Universidades 
dos EUA.  Veja: www.engprod.ufjf.br/capesfipse; www.capes.gov.br. 
 Estes fatores são importantes e contribuem para os bons resultados 
que o Curso vem apresentando, mas há também um ótimo 
relacionamento entre professores do EPD e os alunos do curso, baseado 
no respeito mútuo, na transparência das ações, na circulação de 
informações, visando nada esconder ou omitir sobre o que vem 
ocorrendo no curso e sobre o que pode atingi-lo em termos 
organizacionais e acadêmicos. Neste relacionamento também não se 
abre mão da liberdade de expressão e de opinião de todos.  Com 
essa postura, tem-se conseguido manter um clima de confiança e de 
respeito, no qual o objetivo maior é, além da luta pela implantação de um 
bom curso na UFJF, procurar fazer desse tempo de convivência 
profissional e acadêmica o melhor de nossas vidas.  
 

PROBLEMAS QUE PODEM AFETAR A IMPLANTAÇÃO E O 
RECONHECIMENTO DO CURSO 

 
 Até agora os problemas decorrentes da implantação do curso não 
chegaram a afetar irremediavelmente o curso e aos seus alunos.  
Surpreendentemente neste o último período letivo (set/2002 a fev/2003), 
algo começou a se alterar nos rumos do curso destacando-se dois 
episódios: 

• A tramitação do novo currículo do curso; 
• O processo de transferência à força de professores de outro 

Departamento da UFJF para o EPD. 
 Sobre o currículo, apesar de já estar implementado nos dois últimos 
períodos, ainda não logrou aprovação no Conselho de Graduação 
(CONGRAD) da UFJF.  As alterações curriculares tiveram como 
motivações principais a criação do EPD com a transferência das 
disciplinas profissionalizantes do curso que estavam no ICE para a 
Faculdade de Engenharia e a publicação da CNE/CES 11/2002 
(www.mec.gov.br) que estabelece as novas diretrizes curriculares para o 
Curso de Engenharia. 
 A proposta do novo currículo foi elaborada pelos professores do EPD 
com o auxílio de consultoria externa e com a participação de 
representação dos alunos do curso através do DA de Engenharia e foi 
aprovada na Faculdade de Engenharia em março de 2002.  Em seguida, 
foi encaminhada à Pro-Reitoria de Graduação (PROGRAD) onde obteve 
parecer favorável da Coordenação de Graduação.  Após isso houve 
alterações na equipe da PROGRAD e, também, contestações à proposta 
de novo currículo vindas do ICE. 
 Em outubro de 2002, o currículo retornou à Faculdade de Engenharia 
por decisão do CONGRAD e, após alterações, foi novamente aprovado, 
isto depois da realização de cerca de quase duas dezenas de reuniões 
com representantes de Departamentos e dos Conselhos do ICE e da Fac. 
de Economia e Administração, e dos organismos da Fac. de Engenharia 
(Departamento, Colegiado de Curso e Conselho de Unidade).  Em todos 
estas reuniões, realizadas com a presença do Diretor da Fac. de 
Engenharia, que sempre pautou suas intervenções pela busca do 
entendimento e do consenso, tanto nas reuniões colegiadas quanto nas 
reuniões com as representações de Departamentos, a proposta foi 
discutida e aprovada na maioria absoluta das vezes por unanimidade, 
conforme as atas constantes do processo. Esse processo retornou 
novamente ao CONGRAD em princípio de janeiro de 2003. 



 

 

 Em 13 de fevereiro de 2003, o currículo foi levado ao plenário do 
CONGRAD com o parecer que consta do quadro a seguir, emitido pelo 
relator, Professor Lourival Batista de Oliveira Júnior, Coordenador do 
Curso de Economia: 
 
  “Parecer 
 Para evitar prejuízos aos acadêmicos do curso de engenharia de 
produção e melhorar a organização acadêmica do curso faz-se 
necessário o encerramento urgente deste processo. No entanto, os 
pontos levantados pelo professor Flávio Takakura devem ser 
observados: 

1) Constar o turno de funcionamento previsto para o curso o 
período de segunda a sábado; 

2) O entendimento de que a portaria 045/2003 “faz com que não 
haja necessidade de novas contratações”; 

3) e 4) Verificar se a criação de disciplinas no CCO e no CAD 
implicariam na contratação de novos professores; 

5) Que seja reduzida a excessiva concentração de disciplinas e 
atividades no departamento de Engenharia de Produção; e 

6) Que se estabeleça em consonância com a LDB a previsão de 
disciplinas optativas.” 

 “Voto 
 Somos de parecer favorável à aprovação do processo, desde que 
atendidas as solicitações do coordenador de programas de graduação.” 
Nota: O professor Flávio Takakura (Departamento de Física/ICE) é o 
coordenador dos programas de graduação 
 
 Diante desse parecer o CONGRAD resolveu, novamente, retornar o 
processo à Fac. de Engenharia para atendimento “as solicitações do 
coordenador de programas de graduação”. Com isso, o processo volta a 
tramitar na Fac. de Engenharia. 
 Dos pontos levantados não há qualquer questão referente ao Projeto 
proposto para o curso e as disciplinas do currículo.  As “solicitações” 1 e 
6 são pertinentes e já estão satisfeitas no corpo do Projeto e bastaria 
aponta-las e explicitá-las de maneira destacada.  Quanto às solicitações 
2, 3 e 4 remetem-se à política de pessoal docente da Universidade, cuja 
competência para distribuição de vagas para contratações é do Conselho 
Superior em função de autorizações do MEC. 
 Quanto ao item 5, faz-se necessário esclarecer que nada há na 
legislação que indique mínimos ou máximos de “concentração de 
disciplinas e atividades no departamento” profissionalizante dos cursos. O 
quadro aproximado de distribuição de professores na Faculdade de 
Engenharia, quadro este similar ao que ocorre com os demais cursos da 
UFJF é o seguinte: Os cursos da Fac. de Engenharia possuem em seus 
departamentos profissionalizantes, respectivamente cerca de,  25 na E. 
Elétrica, 16 na Arquitetura e 45 E. Civil.  Como pode haver excesso de 
concentração de disciplinas e de atividades no EPD se o item 2 do 
parecer do relator refere-se a entendimento de que “não haja 
necessidade de novas contratações”, o que faz crer que 8 professores 
sejam suficientes para atender à carga de disciplinas e de atividades do 
EPD? 
 O resultado prático de tudo isso é que os alunos do curso estão 
sem matricula nas disciplinas do EPD para este 1o período letivo de 
2003., ou seja, os alunos do 4º , 5º e 6º períodos do curso estão 
praticamente sem matrículas. 
 

O PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA À FORÇA PARA O EPD 
 No final do período anterior e início de recesso escolar de fevereiro, 
foi publicada uma portaria da Reitoria da UFJF transferindo para o EPD 
cinco professores anteriormente lotados no Departamento de 
Fundamentos de Projetos (PRO) do ICE: Destes, os professores 
Fernando e Marcos estavam com a transferência devidamente aprovada 
nas instâncias da UFJF, mediante o suprimento de suas vagas no PRO.  
Neste mesmo processo, dois outros professores haviam sido consultados 
sobre o interesse em se transferir para o EPD e manifestaram-se 
negativamente.  O último professor ainda não integrava o quadro docente 
da UFJF na ocasião de tramitação do processo (2o semestre de 2001) e 
foi contratado em vaga aberta pelo PRO com vistas à futura criação do 
curso de Design na UFJF.  Esclarece-se ainda que estes três professores 
foram contratados para atenderem necessidades do PRO em termos de 
ensino, pesquisa e pós-graduação, de conformidade com os processos 
de contratação dos mesmos que foram aprovados em todas as 
pertinentes instâncias da UFJF e estes professores vêm se dedicando ao 
especificado nestes processos. 
 O processo de transferência à força dos citados três professores foi 
feito sem a devida audição aos departamentos EPD e PRO e aos 
Conselhos de Unidade do ICE e da Fac. de Engenharia, que são os 
órgãos da UFJF mais diretamente envolvidos com a questão, o que 
inaugura uma forma autoritária e truculenta de lidar com recursos 
humanos na UFJF.  Os citados professores vem lutando contrariamente 
a este ato conforme disposto no site www.pro.ufjf.br e o PRO é também 
contrário a esta transferência. Ou seja, esse processo, pode ter algo de 
legal mas está eivado de falta de legitimidade, o que destoa 

completamente da forma como têm sido tratadas as PESSOAS na 
UFJF, notadamente nos últimos 8 anos. 
 Diante destes acontecimentos, inusitados, os cinco professores que 
de fato tem trabalhado no EPD: (Eduardo, Fernando, Marcos, Romir e 
Vanderlí), vêm trazer algumas ponderações sobre a questão, tentando 
usufruir do direito à livre expressão e manifestação de opinião dentro da 
UFJF. 
 É necessário esclarecer que a formação dos três professores que 
estão sendo transferidos à força e as atividades de ensino, pesquisa e 
pós-graduação que os mesmos vem desenvolvendo na UFJF, não se 
coadunam com o perfil de docentes necessários para completar o quadro 
de docentes do EPD, com vistas ao oferecimento das disciplinas ainda 
não colocadas em carga no curso.  Há que se atentar ainda para o fato 
de que nenhum dos cinco docentes que hoje estão lotados no EPD nem 
os três em processo de transferência à força, são Engenheiros de 
Produção.  Qual curso seria aprovado não tendo em seus quadros 
nenhum professor graduado na sua habilitação?.  Agrava este quadro o 
fato dos três em processo de transferência à força não terem pós-
graduação em Engenharia de Produção3.  Um quadro docente como 
este viria a DIFICULTAR muito ou mesmo IMPEDIR o 
reconhecimento do curso por parte do MEC. 
(3) Dos atuais docentes do EPD, um é mestre e doutor em Engenharia de 
Produção, um é mestre e doutorando em E. Produção, um é doutorando 
em E. Produção e os outros dois cursam doutorados em áreas pelas 
quais ficaram responsáveis no curso. 
 O INEP realiza a “Avaliação das Condições de Ensino” e verifica, in 
loco, “a situação dos cursos de graduação, levando em conta três 
grandes dimensões: a qualificação do corpo docente, a organização 
didático-pedagógica e as instalações físicas, com ênfase na biblioteca” 
conforme disposto em www.inep.gov.br/superior/condicoesdeensino e de 
acordo com o “Manual de Avaliação do Curso de Engenharia de 
Produção”, (www.inep.gov.br/superior/condicoesdeensino/manuais.htm). 
 Na remota hipótese de reconhecimento do curso com o corpo 
docente deficitário em termos de adequação e formação, o curso estaria 
condenado a ter sempre notas baixas nas avaliações, pois o quadro 
docente estaria sempre diminuindo o conceito por mais que se 
dispusesse de instalações e de organização didática pedagógica com 
conceituação máxima. 
 No que concerne às instalações, embora já esteja na sua metade, o 
curso ainda não dispõem de bibliografia nem de laboratórios para os 
conteúdos profissionalizantes. O citado Manual de Avaliação do INEP 
exige pelo menos três laboratórios específicos para o profissionalizante 
do curso (Sistema de Informações, Processos Produtivos e Engenharia 
do Produto), laboratórios estes que são caros e não se vislumbra grandes 
aportes de recursos na UFJF. 
 Em resumo, caso se efetive a transferência à FORÇA para o EPD 
dos três professores, aliado a quadro atual e que se configura, determina 
claramente que HAVERÁ UMA QUEDA DE QUALIDADE DO CURSO E 
O CONDENA A NÃO SER RECONHECIDO PELO MEC. 
 

QUAL É A SAÍDA? 
1. Quanto ao currículo, visando evitar mais transtornos do que já vem 

causando ao andamento normal do atual período letivo: 
De maneira urgente, reunir-se a PROGRAD com os dirigentes e 
devidos representantes para ver a forma de atendimento às 
solicitações especificadas no parecer do relator. 

2. Quanto aos três professores que foram transferidos à força para o 
EPD: 
Manter os três professores no PRO e criar uma Comissão que possa 
avaliar pertinentemente a transferência destes professores e suas 
conseqüências. Isto é perfeitamente factível pois não significará 
qualquer solução de continuidade nas atividades da UFJF. 

 Seria, ainda, de bom alvitre que, novamente, se buscasse consultoria 
externa em Universidades que já possuem cursos de E. de Produção 
consolidados para uma avaliação geral do curso em termos pedagógicos, 
de instalações e de corpo docente. 
 São estas as ponderações que os cinco professores do EPD vem 
trazer a público. Nada há aqui que não esteja inserido dentro do estrito 
senso da quota de responsabilidade destes professores em termos de 
informações sobre o curso, no seu exercício profissional e de 
compromisso com a “coisa pública”. 
 Sempre é bom lembrar que muitos sabem o quanto foi e tem sido 
cara a luta por uma sociedade mais justa e mais fraterna, ou pelo menos 
livre de truculências e tratamentos indignos para com as PESSOAS. 
Muitos ainda lutam pelo direito à informação, pois os resquícios do 
autoritarismo ainda vicejam vez por outra em atitudes que levam a 
esconder, omitir ou manipular informações e, o mais terrível, ainda há os 
que têm medo (com razão?!) de expressar e manifestar suas opiniões por 
receio de sofrerem retaliações, muitas impetradas de maneira “sutil”. 
 

Juiz de Fora, 10 de março de 2003 


