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CRONOLOGIA DE DO CURSO 
 

•  12jun2000: criação do Curso de Engenharia de Produção pelo Conselho Superior da UFJF; 
•  12jul2000: eleição do Prof Vanderlí Fava de Oliveira para Coordenador do Curso; 
•  09ago2000: aula inaugural do Curso proferida pelo Engenheiro Cláudio Horta Mendes 

(Presidente da Belgo); 
•  31jul2000: inicio das aulas da primeira turma aprovada no vestibular de julho de 2000; 
•  23jan2002: criação do Depto de Eng de Produção (EPD) pelo Conselho Superior da UFJF 

constituído pelos Profs Eduardo, Fernando, Marcos, Romir e Vanderlí; 
•  23jan2002:, designação do Prof Vanderlí para responder pela Chefia do EPD, pelo Diretor da 

Faculdade de Engenharia (FacEng), Prof Luiz Carlos Tonelli; 
•  25jan2002: mudança dos Profs do EPD para a FacEng instalando-se provisoriamente na sala 

da Coordenação de Curso; 
•  01fev2002: realização da primeira reunião do EPD (ver site: www.engprod.ufjf.br); 
•  05/06mar2002: realização de uma avaliação do curso pelos Profs Emmanuel P Andrade (UFF) 

e Luiz Gonzaga M Souza (UNIFEI), embrião do atual Projeto Político Pedagógico do Curso; 
•  25mar2002: o curso recebeu a visita do Doutor Nigel Cross (Faculty of Technology, The Open 

University, Milton Keynes, UK - Inglaterra) quando proferiu a palestra “O processo de criação de 
produtos de excelência”; 

•  12jun2002: 2º aniversário do curso com inauguração das instalações do EPD na FacEng; 
•  14out2002: o curso recebeu a visita do Doutor Robert Young (Department of Industrial 

Engineering - North Carolina State University – NCSU – EUA) quando proferiu palestra sobre o 
projeto desenvolvido por UFJF/UFRJ/NCSU/NCAT (programa CAPES/FIPSE); 

•  23jan2003: criada a MAIS CONSULTORIA, Empresa Jr do Curso de Eng de Produção; 
•  30jan2003: eleição do Prof Romir Soares de Souza Filho para a chefia EPD; 
•  01fev2003: os Profs Fernando e Marcos são lotados em definitivo no EPD; 
•  29abr2003: aprovação no Conselho de Graduação da UFJF do Proj Pol Pedagógico do Curso; 
•  28jun2003: realização do churrasco comemorativo do 3º aniversário do curso organizado pela 

5ª turma (2º sem/2002) do curso. 
•  15set2003: contratação do Prof Wendel José de Souza (substituto) para ministrar as disciplinas 

Organização do Trabalho e Processos Produtivos; 
•  21/24set2003: participação massiva de Profs e Alunos do Curso no ENEGEP 2003; 
•  19nov2003: o curso recebeu a visita do Prof Doutor Nivaldo L Coppini (Presidente da ABEPRO) 

que esteve em Juiz de Fora a convite da Mais Consultoria. 
 
 

AGENDA 2004 
 

Março: 
•  12 – inauguração dos laboratórios de 

Informática e de Eng do Produto; 
Realização do LUAU da Produção 
Lançamento do livro Redes Produtivas 
Assinatura de Contrato com o SENAI 

 
Abril: 
•  1º Encontro Mineiro de Eng de Produção 

(UFV – Viçosa); 

 Maio: 
•  ENCEP (UVV - Vila Velha/ES); 
•  Profundão (UFRJ) 
 
Junho: 
•  12 - 4º aniversário do curso; 
 
Outubro: 
•  ENEGEP 2004 (Florianópolis/SC) 
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Saudação aos Calouros 2004 
 
 É com grande prazer que apresentamos as nossas boas vindas aos calouros 2004. Nossos 
cumprimentos pela excelente performance no vestibular pois sabemos o quanto vocês tiveram que 
ralar para essa conquista, visto que, o nosso curso já é um dos mais concorridos e está entre os 
que apresentam maior relação candidato/vaga e notas de corte e pontuações mais altas da UFJF. 
 Gostaríamos de salientar a importância da rápida inserção de vocês no nosso convívio. A 
integração é da natureza da Engenharia de Produção e devemos praticá-la no nosso meio, 
integrando as turmas, aproveitando os espaços existentes e criando novos, realizando ações 
coletivas, não só no âmbito do curso mas também com as outras Engenharias e com os demais 
cursos da UFJF. Sejam bem-vindos. O departamento e a coordenação de curso estão à disposição. 
 

NESTA SEXTA DIA 12 – FESTÃO DA PRODUÇÃO 
 

LANÇAMENTO DE LIVRO: 
REDES PRODUTIVAS PARA O 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL 
 

Publicação ABEPRO 
Edção: UFOP, UFV, UNIMINAS, UNIFEI e UFJF 

 
 Trata-se de um livro organizado em 6 
capítulos os quais sintetizam os resultados 
das discussões sobre Redes Produtivas 
havidas nas Sessões Dirigidas (SDs) 
ocorridas no ENEGEP 2003. A temática do 
livro e a diversidade de abordagens 
implementada pelos diferentes autores faz 
desta uma importante obra colocada à 
disposição de professores, estudantes, 
profissionais e demais interessados. 
 Da UFJF, participam do livro os 
professores: Vanderlí (coordenador das SDs e 
da edição do livro), Romir (co-editor e co-autor 
de capítulo) e Marcos (capa e autor de 
capítulo). 

 PROGRAMAÇÃO 
12 DE MARÇO 

 
19:00 – Solenidade de início de período: 
•  Lançamento do livro: Redes de 

Empresas para o Desenvolvimento 
Regional 

•  Assinatura de contrato de utilização de 
laboratórios de Processos Produtivos e 
Automação Industrial do SENAI 

•  Inauguração dos novos laboratórios do 
Curso: LTI (Informática) e LEP (Produto) 

23:00 – Luau da Produção 
 
 

LUAU DA PRODUÇAO 
 

Local e Convites: 
Procurar alunos do 3º período do curso, 
turma 2003/I. 

 

2004 É O ANO DE RECONHECIMENTO DO CURSO (Pag 2) 
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EDITORIAL 
 

 Em julho de 2005 o curso terá a formatura da sua 1ª turma. Para a diplomação desta turma o 
curso deve passar por um processo de reconhecimento pelo MEC no segundo semestre deste ano 
(2004). Esclarece-se que todo curso novo tem que passar por esse processo, que normalmente 
ocorre no ano de formatura de sua 1ª turma. Todos os esforços estão sendo envidados, não só para 
que esse reconhecimento ocorra, mas também para que este se dê com nota máxima. 
 Deve-se registrar que o curso da UFJF foi criado num momento de grande crescimento da 
Engenharia de Produção no país, em função das mudanças que vem ocorrendo nas organizações 
de produção de bens e serviços e, conseqüentemente, no mundo do trabalho. Para implantar e 
manter estas organizações na atualidade, as competências e habilidades inerentes à formação em 
Engenharia de Produção são essenciais. 
 O curso tem enfrentado alguns percalços desde a sua criação em junho de 2000, mas tem 
conseguido superá-los, até mesmo os decorrentes da crônica falta de recursos. A atuação coletiva 
daqueles que vivem o seu dia a dia, tem sido fundamental para o enfrentamento e superação das 
dificuldades que tem surgido e vem se transformando no principal diferencial do curso o que, em 
certa medida, decorre da própria natureza do conhecimento específico da Engenharia de Produção. 
 Em termos de conquistas, podem-se listar como as mais importantes: a criação do Depto; a 
entrada do curso no Programa CAPES/FIPSE; a fundação da MAIS Consultoria; a aprovação do 
atual Projeto Político Pedagógico; e a implantação dos laboratórios de Engenharia de Produto e de 
Sistemas de Informação neste início de 2004. Deve-se destacar ainda, que todas as disciplinas que 
necessitaram entrar em carga à medida que o curso vem avançando, contaram com professores 
para tal, seja através de adequações dos deptos, seja por contratação de profs substitutos. 
 No momento, os principais problemas do curso são os relacionados a esse corpo docente e à 
necessidade de aquisição de material bibliográfico e de softwares específicos além da insuficiência 
de infraestrutura para funcionamento noturno pleno. Na Fac Engenharia, por falta de pessoal, os 
serviços de apoio de secretaria fecham às 17 horas, horário no qual o curso está iniciando suas 
atividades. 
 No que se refere ao corpo docente, o Depto conta com apenas 5 professores efetivos (Eduardo, 
Fernando, Marcos, Romir, Vanderlí) e 1 substituto (Wendel). Até a formatura da 1ª turma, há a 
necessidade de contratação de no mínimo mais 4 novos docentes para o Depto, visando atender a 
carga de horas-aulas, assim como, de desenvolvimento de outras atividades inerentes ao curso 
(orientação de estágios, de trabalho de final de curso e de outras atividades extra sala de aula). É 
fundamental que, para o andamento normal do curso, seja resolvida a pendência em relação ao 
corpo docente o que, espera-se, seja solucionado o mais breve possível visando não ocasionar 
danos ao processo de reconhecimento do curso. 
 Apesar das dificuldades apontadas, as conquistas e a motivação dos professores e alunos do 
curso, indicam que há boas razões para otimismo neste início de 2004. O curso está cada vez mais 
consolidado, o que pode ser comprovado pela inserção do curso: na Faculdade de Engenharia e 
na UFJF pelos resultados e índices que apresenta; na região pelos números apresentados no 
vestibular; nas organizações relacionadas à Engenharia de Produção, nas quais professores e 
alunos do curso vêm tendo presença. Ainda pode-se registrar a participação na ABEPRO e no 
Programa CAPES/FISE como uma busca para a sintonização concreta do curso com o que 
acontece em outras Instituições no país e no exterior. 
 Posto isso, resta convocar a todos para a participação efetiva nas atividades do curso, visando 
a superação das dificuldades existentes e a busca de novas conquistas. Dentre os principais 
desafios em 2004 estão a solução definitiva do problema do corpo docente e o reconhecimento do 
curso com nota máxima. 
 

Expediente 

Boletim do Curso de Engenharia de Produção – Nº 08 – Março de 2004 
Editado sob responsabilidade da Coord e Depto de Engenharia de Produção 
Coordenador de Curso:   Professor Vanderlí Fava de Oliveira 
Chefe do Departamento:   Professor Romir Soares de Souza Filho 
Estagiária da Coordenação:   Acadêmica Rafaela Larcher Teixeira Dias 
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DIRETAS 
 

PROGRAMA CAPES/FIPSE 
 Neste período estão de volta, após 
cursarem o 2º semestre de 2003 em 
Universidades dos EUA, os acadêmicos do 
curso de E Produção da UFJF: 

•  Marcelo N Machado (NCSU) 
•  Frederico R Martins (NCAT) 
•  Ernesto J Penno (NCAT) 

 Os três alunos tiveram participação 
destacada nestas Universidades. Estes alunos 
foram selecionados para participar do 
intercâmbio como parte do Programa 
CAPES/FIPSE. 
 Em agosto/2004, mais alunos estarão 
seguindo para os EUA para cursarem o 2º 
semestre. Veja mais detalhes em: 
www.capesfipse.ufjf.br. 
 
 
 

A ENG DE PRODUÇÃO NO VESTIBULAR 
 Verifica-se que o curso já é um dos mais 
concorridos do vestibular da UFJF, ou seja: 

•  Relação candid/vaga: 8ª maior (11,8) 
•  1º Etapa: 

o nota máxima:  2ª maior (72) 
o nota de corte:  3ª maior (49) 

•  2º Etapa: 
o nota máxima:  5ª maior (169) 
o nota de corte:  6ª maior (127) 

 
 
 

ESTÁGIOS 
 Tem havido significativa procura das 
Empresas da Região por estagiários do 
Curso. Os alunos do curso, por ser noturno, 
podem estagiar até 30 horas por semana. 
 Os alunos devem ficar sempre atentos 
aos anúncios nos murais e na página da 
coordenação do curso. 

 ENEGEP 
 Foi significativa a participação do curso 
de Eng Produção da UFJF no ENEGEP 
2003 (O Preto, 23 a 25out2003): O próximo 
ENEGEP será em Florianópolis em 
out/2004. 
 Está na hora de começar a aprontar os 
trabalhos e a organizar a caravana. 
 
 

ELEIÇÃO ABEPRO 
 A atual diretoria da ABEPRO 
(Associação Brasileira de Engenharia de 
Produção), presidida pelo Prof Nivaldo 
Coppini (UNIMEP) tomou posse em 
dez/2003. A Comissão Eleitoral foi presidida 
pelo Prof Vanderlí (UFJF) e pela 1ª vez a 
eleição foi realizada por voto on-line, sendo 
que o sistema foi desenvolvido pela MAIS 
Consultoria. 
 Da diretoria da ABEPRO, faz parte o 
acadêmico Jair T de Souza (UFJF) como 
coordenador da ABEPRO Jovem. 
 
 

1º ENCONTRO MINEIRO DE 
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

 Durante o ENEGEP 2003, os 
integrantes da Comissão Organizadora 
resolveram promover o 1º Encontro Mineiro 
de EP que será realizado na UFV em abril 
ou maio de 2004. Em março haverá uma 
reunião em BH para acertar a data e a 
programação do evento 
 
 

4º ANIVERSÁRIO DO CURSO 
 Dentro das comemorações do 4º 
aniversário, a parte festiva ficará a cargo da 
turma do 2º período do curso (2003/II), que 
desenvolve a atividade como parte da 
disciplina Introd à Eng Prod II. 

 
FONTES DE INFORMAÇÕES 

 
ACADÊMICAS 

Coordenação:  www.producao.ufjf.br  
Departamento:  www.engprod.ufjf.br 
SIGA:   http://siga.ufjf.br/ 
ABEPRO:  www.abepro.org.br 

 PARTICIPAÇÃO ESTUDANTIL 
DA de Engenharia: www.daeng.ufjf.br 
Abepro Jovem: www.abeprojovem.ufjf.br 
MAIS Consult: www.maisconsultoria.com.br 
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PROCESSO DE RECONHECIMENTO DO CURSO 
 
 As Universidades não necessitam de autorização para criar cursos de graduação e, dentro 
desta prerrogativa, a UFJF criou o curso de Engenharia de Produção. Para a emissão dos diplomas, 
no entanto, é necessário que o curso seja reconhecido pelo MEC. Para ser reconhecido, o curso é 
avaliado na sua totalidade o que só é possível nas proximidades da formatura de sua 1ª turma, no 
caso da UFJF, em julho de 2005. Como as atividades a serem avaliadas já estarão praticamente 
cumpridas até o final deste ano, resolveu-se solicitar esta avaliação para o final deste ano. 
 A avaliação para reconhecimento é solicitada à SESU/MEC e executada pelo INEP (Instituto 
Nacional de Ensino e Pesquisa – www.inep.gov.br), que designa dois avaliadores para procederem 
esta avaliação. 
 A Engenharia de Produção, através da ABEPRO (Associação Brasileira de Engenharia de 
Produção) conseguiu em 2002 que a Engenharia de Produção tivesse Manual de Avaliação 
específico, assim como, que seu corpo de avaliadores fosse escolhido a partir de indicação dos 
seus pares. O coordenador do curso da UFJF faz parte do corpo de avaliadores dos cursos de 
Engenharia de Produção do INEP. 
 A avaliação do curso se dá a partir do Manual de Avaliação da Engenharia de Produção 
(http://www.inep.gov.br/superior/condicoesdeensino/manuais.htm) que prevê a avaliação dos cursos 
segundo três dimensões principais: 

•  Organização Didático-Pedagógica: administração acadêmica, projeto do curso e atividades 
acadêmicas articuladas ao ensino de graduação; 

•  Corpo Docente: formação acadêmica e profissional, condições de trabalho e atuação e 
desempenho acadêmico e profissional; 

•  Instalações: instalações gerais, biblioteca e laboratórios específicos. 
 O processo de cadastramento do curso com vistas a esse reconhecimento já foi iniciado e o 
próximo passo será a organização das informações a serem disponibilizadas para o INEP e para os 
avaliadores. Pretende-se também organizar uma simulação do processamento destes dados para 
verificar com antecedência o desempenho do curso. Para esta tarefa a Mais Consultoria 
desenvolverá um software similar ao utilizado pelo INEP para emitir o resultado final da avaliação e 
estará trabalhando com a Coordenação no processamento dos dados sobre o curso. Isto significa 
que os alunos do curso estarão acompanhando todo o processo de avaliação, desde a organização 
e inserção dos dados no sistema, passando pela visita dos avaliadores, até o resultado final. 
 
 

FACULDADE, CURSO E DEPARTAMENTO 
 

 O aluno tem as suas atividades diárias de aulas, de registros acadêmicos e de suporte 
realizadas no âmbito da: 

•  Unidade Acadêmica (Faculdade de Engenharia) - onde são realizadas as atividades 
acadêmicas do curso (aulas, etc). O Diretor da Unidade é a maior autoridade no âmbito da 
Faculdade e o responsável pela administração do espaço físico, do pessoal técnico 
administrativo e pela aquisição e distribuição dos bens e materiais. É ainda o responsável 
pela aplicação do regime disciplinar no âmbito da Unidade. 

•  Coordenação de Curso – que cuida das matrículas e do desenvolvimento do curso. O 
Coordenador do Curso é o responsável pela organização didático pedagógico do curso 
como um todo. Isto implica na organização da grade curricular, distribuindo as disciplinas e 
atividades a serem desenvolvidas para a integralização do curso. É ainda responsável pela 
solicitação das disciplinas aos Deptos e pela realização das matrículas dos alunos. 

•  Departamento – onde estão lotadas as disciplinas e seus respectivos professores. O Depto 
é a menor subdivisão da estrutura universitária e é nele que ocorre a distribuição das 
atividades que cada docente deve exercer em termos de ensino, pesquisa e extensão. 
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PROFESSORES ATUAIS DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 
 

 
De pé: Wendel, Marcos, Romir e Eduardo. Sentados: Fernando e Vanderlí. 

 
 O Departamento de Engenharia de Produção foi criado tendo como um de seus objetivos 
principais ancorar o curso de Engenharia de Produção. Atualmente o departamento conta com cinco 
professores efetivos e um professor substituto: 

•  Eduardo Breviglieri P de Castro: Engenheiro Civil (UFJF, 1986), Mestre em Arquitetura e 
Urbanismo (FAU/UFRJ, 1996), Doutorando do Programa de Engenharia Mecânica da 
COPPE/UFRJ com Estágio de Doutorado em Lyon/França. 

•  Fernando Marques de A Nogueira Engenheiro Cartógrafo (UNESP, 1995), Mestre em 
Engenharia Elétrica (UNICAMP, 1998) e Doutorando em Engenharia Elétrica da UNICAMP. 
Vice-Coordenador do Curso de Engenharia de Produção. 

•  Marcos Martins Borges: Arquiteto (Bennett, 1991), Mestre em Engenharia de Produção 
(COPPE/UFRJ, 1999), Doutorando do Programa de Engenharia de Produção da 
COPPE/UFRJ. 

•  Romir Soares de S Filho: Engenheiro Civil (UFJF, 1988), Mestre em Engenharia Civil 
(COPPE/UFRJ, 1991), Doutorando do Programa de Engenharia de Produção da 
COPPE/UFRJ, Chefe do Departamento de Engenharia de Produção. 

•  Vanderlí Fava de Oliveira: Engenheiro Civil (UFJF, 1979), Mestre (1993) e Doutor (2000) 
em Engenharia de Produção (COPPE/UFRJ), Coordenador do Curso de Eng de Produção. 

•  Wendel José de Souza: Engenheiro Industrial Mecânico (UFSJ, 1998) Especialização em 
Gestão Empresarial e Organização do Trabalho (COPPE/UFRJ, 2003), Mestrando em 
Engenharia de Produção da UFF, Engenheiro de Produção da DaimlerChrysler do Brasil 
(Mercedes) planta de Juiz de Fora - MG. 

 Para o presente período (1º/2004) estão sendo contratados dois professores Substitutos para a 
colocação em carga das disciplinas do 8º período do curso. 
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LABORATÓRIOS DO CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 
 

Laboratório de Processos Produtivos 
 

 Para a disciplina Processos Produtivos, colocada em carga a partir do 2º semestre de 2003, 
houve a necessidade de um laboratório para as aulas práticas e a UFJF não dispõe de tal 
laboratório. O Prof Marcos fez gestões junto ao SENAI (unidade do centro de JF) e conseguiu 
articular um convênio de uso das instalações laboratoriais deste, inclusive com a disponibilização de 
técnicos e professores daquela Instituição para ministrar tais aulas práticas em conjunto com o 
professor da disciplina (Prof Wendel). 

Aula prática do 7º período no SENAI ministrada pelo Prof Francisco 

 As aulas ocorreram em 
três laboratórios: de 
processos gerais (geração 
de energia, transporte, 
injeção, extrusão, 
estocagem, estampagem), 
de usinagem convencional 
(máquinas-ferramenta) e de 
automação (centro de 
usinagem e célula de 
produção). 
 Estes laboratórios 
satisfazem plenamente às 
necessidades do curso e 
pretende-se utilizar deste 
convênio até que seja 
implantado o laboratório de 
processos e automação do 
curso na UFJF. 

 
 

Laboratório de Engenharia do Produto – LEP 
 

 O LEP, coordenado pelo 
Professor Marcos, foi 
implantado a partir do 
aproveitamento de algumas 
máquinas do antigo PARTEC 
(Parque Tecnológico da 
UFJF), que se encontravam na 
edificação pertencente à 
Faculdade de Engenharia que 
se localiza ao lado do RU-
Campus. Estas máquinas 
estão sendo recuperadas 
visando atender às 
necessidades do laboratório. 
  Metade desta edificação 
foi destinada à montagem do 
LEP que contou com recursos 
das seguintes fontes:   
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•  Projeto de prestação de serviços junto a Paraibuna Embalagens coordenado pelo Prof. 
Marcos e com participação de Prof Vanderlí: novas máquinas e recuperação das antigas; 

•  FCT (Fundação Centro Tecnológico) da Faculdade de Engenharia e Projeto MECSOL 
coordenado pelo Prof Luiz César D Pacheco: materiais de construção; 

•  Diretoria de Logística: pessoal para a execução da reforma e das instalações. 
 
 

Laboratório de Tecnologia da Informação – LTI 
 

 O LTI, coordenado pelo Prof Romir, é um laboratório exclusivo do curso de Eng de Produção 
com 20 estações e um servidor e foi implantado com recursos das seguintes fontes: 

•  Projeto ENEGEP 2003 – coordenado pelos professores Vanderlí e Romir e com 
participação dos alunos Eduardo M Chrispim, Jair T Souza, Marcelo N Machado e Roberto 
F Werneck: 10 estações; 

•  Projetos de Pesquisa e de Extensão dos Professores Marcos, Romir e Vanderlí: 6 estações; 
•  Administração Superior: 5 estações, mobiliário e materiais para as instalações; 
•  Diretoria de Logística: reforma da sala e execução das instalações. 

 As estações do LTI foram preparadas, configuradas e instaladas sob coordenação do Prof 
Romir, contando com os alunos Daniel O Mota, Fabrício L S Carvalho, Roberto F Werneck e Sandro 
P C Ramos (bolsistas do EPD). 

 

 Este laboratório se 
destinará às aulas do 
curso que exigem 
laboratório de Informática, 
aos trabalhos de 
pesquisa e de extensão e 
os cursos extra-
curriculares de interesse 
dos professores e alunos 
do curso. 
 Estará também 
disponível para os alunos 
do curso para a 
realização de seus 
estudos e trabalhos, tudo 
isso de acordo com o 
regulamento do LTI. 
Ver: www.lti.ufjf.br. 

 
 

Outros Laboratórios 
 

 Estão sendo envidados esforços para a implantação de pelo menos mais dois laboratórios para 
o curso. 
 O Prof Fernando já tem o que pode ser considerado como embrião do futuro laboratório de 
Automação do curso através das instalações derivadas do seu projeto de pesquisa de 
doutoramento. 
 O Prof Eduardo também está trabalhando com o objetivo de criar o laboratório de ergonomia e 
conforto a partir das atividades que vem desenvolvendo em sua pesquisa de doutoramento. 

-x-x-x-x- 


