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Missão
Formar pesquisadores capazes de planejar, conduzir e difundir pesquisa de alto impacto na área 
de Engenharia de Produção.



Papéis
Do corpo discente: 

◦ Estudar e aprender

Do corpo docente:
◦ Desenvolver disciplinas e técnicas de ensino

◦ Definir temas de pesquisa

◦ Supervisionar  o aprendizado e o trabalho de pesquisa  dos discentes

Da coordenação
◦ Mapear e acompanhar mudanças e tendências no âmbito do ensino e produção de conhecimento na área de 

Engenharias III

◦ Foco na Missão do curso

◦ Planejar , controlar e articular ações de estimulo ao alcance da missão do curso

◦ Provocar discussões e reflexões, tirando o programa da “zona de conforto”

◦ Estimular os demais atores a desempenhar os seus papéis

Histórico (1)
Inicio da década de 70: 

◦ Área de concentração Produção no Mestrado em Engenharia Civil da UFF

◦ Foco em estudos de viabilidade econômica e produtividade

Inicio da década de 80: 
Desmembramento do Mestrado da Engenharia Civil,  com a configuração do Mestrado em Engenharia de 
Produção

Foco em viabilidade econômica,  finanças. sistemas de produção e estratégia 

Meado dos anos 90: 
Foco em finanças, sistemas de produção e pesquisa operacional



Histórico (2)
Meado dos anos 2000: 

◦ Criação do Doutorado (2006)

◦ Três áreas de concentração:
◦ Sistemas apoio a decisão e logistica (Pesquisa operacional)

◦ Gestão estratégica e finanças

◦ Tecnologia Inovação e trabalho

2016: 
Foco em Engenharia Organizacional e Pesquisa Operacional

Proposta de revisão das áreas para: 
Engenharia Organizacional

Pesquisa Operacional

+ Informações



Situação atual

Processo seletivo
Anual

~ 300 candidatos
◦ 59 Doutorado

◦ 237 Mestrado 

Vagas 
◦ 8 Doutorado

◦ 30 Mestrado

Exames
◦ TRQI

◦ Inglês

◦ Currículo



Gargalos das últimas avaliações
Avaliação Trienal 2010

◦ Base:  2007, 2008 e 2009

◦ Produção intelectual do corpo discente

◦ Distribuição das publicações [corpo docente]

Avaliação Trienal 2013
◦ Base:  2010, 2011 e 2012

◦ Produção intelectual do corpo docente

◦ Distribuição das publicações no [corpo docente]

◦ Transparência das informações

◦ Áreas de concentração do curso

◦ Grade de disciplinas

Gestão do programa

P D

CA



Expectativas de resultados

Resultados 

Tempo

Ações
Decisão

Decisões e Ações
Melhoria da transparência

◦ Criação e manutenção de portal dinâmico com informações do Programa

◦ Mapeamento de processos administrativos

Reestruturação do Curso:

- Revisão do regimento
◦ - Revisão das áreas de concentração:

◦ Engenharia Organizacional

◦ Pesquisa Operacional

◦ Revisão da grade de disciplinas

Revisão das Estratégias de veiculação da Produção intelectual
◦ Migrar para  a publicação em revistas indexadas: Web of Science, Scopus e Emerald



Barreiras e dificuldades
Melhoria da transparência

◦ Criação e manutenção de portal dinâmico com informações do Programa

Reestruturação do Curso:

- Revisão do regimento
◦ - Revisão das áreas de concentração:

◦ Engenharia Organizacional

◦ Pesquisa Operacional

◦ Revisão da grade de disciplinas

Revisão das Estratégias de veiculação da Produção intelectual
◦ Migrar para  a publicação em revistas indexadas: Web of Science, Scopus e Emerald

Mudança de Cultura

Docentes
Discentes
Secretaria

Estratégias 
Junto aos Docentes

Maior frequência das reuniões

Reuniões com caráter mais estratégico  menos operacionais

Reunião inicial de “apresentação do diagnóstico do curso 

Produção de Teses e Dissertações de boa qualidade, porém sem APRESENTAR bons resultados nos 
INDICADORES 

Produção intelectual teria alcançado excelentes indicadores no triênio passado : chamando a 
atenção para realidade de que os patamareas/pontos de corte evoluem a cada edição da 
avaliação.. 

Planos de corte  com comportamento “olímpico”:  a cada edição da avaliação o sarrafo fica mais 
alto. Tem que se planejar parra atingir as metas das próxima edições. Nãp dá para se programar 
para tingir metas com base na edição passada da avaliação.

Mudança de Cultura

Docentes



Estratégias
Junto aos discentes

◦ Relatórios e reuniões 

◦ Quem é o maior interessado na publicação?

◦ 4 anos de doutorado não dá para ter um trablaho com qualidade par ser veiculado em um periódico  recomhecimento internacional?

◦ Foco na publicação em revistas indexadas: Web of Science, Scopus e Emerald

Mudança de Cultura

Docentes
Discentes
Secretaria

Estratégias
Junto aos discentes

◦ Fostalecimento de aspectos metodológicos

Mudança de Cultura

Docentes
Discentes
Secretaria




