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Em 1959, foi criada a Universidade Católica do
Paraná.
Em 1985, a Congregação para Educação Católica
atribui a universidade o título de Pontifícia,
reconhecendo assim o seu compromisso com
qualidade, valores cristãos e solidariedade.
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Pontifícia Universidade Católica do Paraná

Synergy

Integration
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Pontifícia Universidade Católica do Paraná
Times Higher Education Ranking
PUCPR foi classificada entre as 601-800 top
universities no mundo, sendo a 5ª no Brasil
O mesmo ranking colocou a PUCPR como a
Universidade brasileira com o melhor índice de
citações em artigos científicos
Scimago Institutions Ranking
Em 2014, a PUCPR foi ranqueada a 4ª
Universidade brasileira com mais publicações em
revistas científicas
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PPGEPS
Facts

Programa de PósGraduação em
Engenharia de Produção e
Sistemas
(PPGEPS)
Prof. Osiris Canciglieri Junior
(Coordenador)
osiris.canciglieri@pucpr.br
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PPGEPS
Duas Áreas de Concentração
1. Automação e Controle de Sistemas
2. Gerência de Produção e Logística

Três Linhas de Pesquisa
1. Otimização, Modelagem e Controle de Sistemas
2. Gestão de Operações
3. Modelos de Apoio à Tomada de Decisão
6
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PPGEPS
Cinco Grupos de Pesquisa
1. Integração, Avaliação e Automação de Sistemas (IAAS) –
Líder: Prof. Eduardo Alves Portela Santos
2. Otimização, Modelagem e Controle de Sistemas –
Líder: Prof. Leandro dos Santos Coelho
3. Concepção, Logística e Gestão de Sistemas Produtivos –
Líder: Profa. Maria Teresinha Arns Steiner
4. Estratégia e Desempenho de Sistemas de Operações (EDSO) –
Líder: Prof. Sergio Eduardo Gouvêa da Costa
5. Concepção e Desenvolvimento de Produtos e Sistemas (CDPS) –
Líder: Prof. Osiris Canciglieri Junior
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PPGEPS – Docentes
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Maria Teresinha Arns Steiner – bolsista PQ-1C e membro permanente do Programa desde 2011
Leandro dos Santos Coelho – bolsista de PQ-1D e membro permanente do Programa desde 2001
Edson Pinheiro de Lima – bolsista PQ-2 e membro permanente do Programa desde 2001
Osíris Canciglieri Junior – bolsista PQ-2 e membro permanente do Programa desde 2001
Raimundo José Borges de Sampaio – bolsista PQ-2 e membro permanente do Programa desde 2001
Sérgio Eduardo Gouvêa da Costa – bolsista PQ-2 e membro permanente do Programa desde 2001
Eduardo Alves Portela Santos – bolsista DTI-2 e membro permanente do Programa desde 2001
Fernando Deschamps – bolsista DTI-2 e membro permanente do Programa desde 2015
Luciano Antônio Mendes – bolsista DTI-2 e membro permanente do Programa desde 2011
Eduardo de Freitas Rocha Loures – membro permanente do Programa desde 2012
Marcelo Rudek – membro permanente do Programa desde 2012
Roberto Zanetti Freire – membro permanente do Programa desde 2012
Rui Francisco Martins Marçal – membro permanente do Programa desde 2014
Ângelo Márcio Oliveira Sant’Anna – Professor do Departamento de Engenharia de Produção da
Universidade Federal da Bahia
15. Gilberto Reynoso Meza – Pesquisador Bolsista PNPD (Pós-Doutorado) – Tampico – Mexico
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PPGEPS – Colaboradores
1. Ken Platts – Diretor do “Centre for Strategy and Performance” do “Institute for Manufacturing” da
Universidade de Cambridge, Reino Unido
2. Robert Ian Marr Young – Professor da “Wolfson School of Mechanical and Manufacturing Engineering”
da Universidade de Loughborough, Reino Unido
3. Eileen Morton Van Aken – Chefe interina do ”Department of Industrial and Systems Engineering” da
Virginia Tech, EUA
4. Wenyu Sun – Professor da Universidade de Nanjing, China
5. Hervé Panetto – Professsor da “School of Engineering in Information Technology” da Universidade de
Lorraine, França
6. Thomas Hildebrandt – Professor da Universidade de Copenhagen, Dinamarca
7. Jannis Jan Angelis – Professor do KTH, Suécia
8. Carlos Mataix Aldeanueva – Professor da Universidade Politécnica de Madrid, Espanha
9. Yongxin Liao – Pesquisador Bolsista PNPD
10. José Marcelo Almeida Prado Cestari – Pesquisador Bolsista Pós-Doutorado Júnior CAPES
11. Fernanda Treinta – Pesquisadora Bolsista Pós-Doutorado Júnior CAPES
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Parcerias Internacionais
Universidad Autonoma de Barcelona
Universitat Politecnica de Valencia
(SPAIN)

Loughborough University
Cambridge University
(UK)

RMI
(BELGIUM)

KTH University
(SWEDEN)

Foreigner Partner Universities
NIS University
(SERBIA)

MIT
(USA)
Virginia Tech University
NC State University
(USA)

Chemnitz
Konstanz
(GERMANY)
PUCPR
LIST
(Louxembourg)
University of Lorraine
(FRANCE)
University of Padova
University of Bari
(ITALY)
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Boas Práticas de Gestão

•
•
•
•
•
•
•
•

Modelo participativo e colaborativo de gestão
Sistema de avaliação individual e por grupo
Política de afastamento ”sabático” – pós-doutorado
Política de comunicação dos resultados da pesquisa
Politica de incentivo à publicação científica qualificada
Incentivo a orientação de alunos em conjunto
Incentivo a captação de parcerias nacionais e internacionais
Avaliação anual do programa por avaliador externo
11

Detalhes das Boas Práticas de Gestão
•

As linhas de pesquisa associadas ao PPGEPS contaram no quadriênio 2013-2016 com
aproximadamente 170 bolsas PIBIC/PIBITI (CNPq, PUCPR, Agência PUCPR, Fundação
Araucária e Bolsa PUCPR voluntária)

•

Os alunos que obtêm o primeiro lugar no decorrer do seu curso de graduação têm o
direito de cursar mestrado ou doutorado gratuitamente

•

Os alunos que no decorrer do seu curso de graduação tiveram bolsa de iniciação
científica por dois anos ou foram monitores de disciplinas de graduação, possuem isenção
de 50% na mensalidade do mestrado ou doutorado

•

Os docentes da Instituição que realizam sua pós-graduação Stricto Sensu fora de Curitiba
fazem jus ao seu salário integral no decorrer da sua titulação, o mesmo se aplicando para
aqueles docentes que fazem estágio de pós-doutorado no país ou no exterior
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Detalhes das Boas Práticas de Gestão

•

Os docentes da PUCPR que realizam mestrado ou doutorado na própria Instituição têm
isenção de 90% do valor da mensalidade

•

Os alunos de outras instituições que mantem parceria com a PUCPR tem ampla
liberdade para cursar disciplinas ofertadas pelos programas de mestrado e doutorado da
PUCPR, sem qualquer ônus para os mesmos

•

A PUCPR/PPGEPS tem dado total apoio financeiro (licença com ônus) e logístico para
que seus docentes dos programas possam fazer pós-doutorado, sendo que os docentes
têm obtido apoio financeiro extra da CAPES ou do CNPq. Essa medida tem apresentado
repercussão de curto prazo, podendo-se constatar o aumento de bolsistas-produtividade
(PQ e DT) da instituição e principalmente no PPGEPS
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Detalhes das Boas Práticas de Gestão
•

As diretrizes da PUCPR permitem que os docentes vinculados a programas de pósgraduação dediquem 8 horas-aula semanais em atividades na graduação, deixando as
demais 32 horas-aula para atividades junto aos seus programas (aulas, orientações,
pesquisa, desenvolvimento de projetos e seminários, dentre outros)

•

Apoio aos docentes dos programas de pós-graduação para participação em eventos
nacionais e internacionais – a PUCPR apoia financeiramente cada docente em um
evento nacional e um evento internacional por ano, desde que seja para apresentar, no
mínimo, um trabalho desenvolvido junto ao seu programa

•

Apoio a projetos de pesquisa contemplados por órgãos governamentais ou mesmo da
iniciativa privada – para cada projeto aprovado, o docente poderá escolher livremente
um orientado, seja de mestrado ou doutorado, para lhe atribuir a isenção total do seu
curso
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Detalhes das Boas Práticas de Gestão
•

A PUCPR oferece uma bonificação aos docentes vinculados aos Programas Stricto
Sensu que publicarem em periódicos classificados A1 ou A2 do Qualis da CAPES ou Q1
do Scimago

•

Apoio financeiro a participação de um aluno por orientador para a apresentação de
trabalhos em eventos científicos qualificados na área (nacional ou internacional)
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Avaliação Individual dos Docentes/Credenciamento

IDPtotal = (0,45a + 0,18b + 0,27c + 0,10d) / 3 >= 0,85
IDPtotal é composto por 4 indicadores que estão diretamente relacionados
ao desempenho do docente no período analisado
”a”: PQD - Produção Científica Qualificada do docente no período
“b”: PTC - Produção Técnica do docente no período
“c”: ORI – numero de orientações por docente
“d”: ATI = número de disciplinas ministradas pelo docente no período
(a >= 0,85); (b ≠ 0); (c ≠ 0); (d ≠ 0)
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Avaliação Individual dos Docentes/Credenciamento

IDPtotal = (0,45a + 0,18b + 0,27c + 0,10d) / 3 >= 0,85
a = PQD (Produção Científica Qualificada de cada docente - 3
anos)
PQD = (A1 + 0,85 A2 + 0,7 B1 + 0,5 B2 + 0,2 B3 + 0,10 B4 + 0,05 B5) / 3
>= 0,85 (equivalente a um “A2”)
Sendo que para este indicador serão considerados os dados do triênio (ano atual e os dois
anos anteriores) e os valores referentes às publicações dos docentes do PPGEPS (A1, A2,
B1, B2, B3, B4 e B5) deverão ser divididas pelo número de docentes do PPGEPS envolvidos
nas respectivas publicações. As publicações em periódicos B2, B3, B4 e B5 serão saturadas
em 1 por professor por ano.
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Avaliação Individual dos Docentes/Credenciamento
b = PTC (Produção Técnica de cada docente - 3 anos)
PTC = (0,2 Anais (I) + 0,1 Anais (N) + 0,05 Anais (REI) + 4 PIL + 3 PNL
+ 2 PIC + PNC + 0,1 PID + 0,05 PND + 0,05 SR + 0,2 CLI + 0,1 CLN + 0,5
LID) / 3
c = ORI (Orientações de cada docente - 3 anos)
ORI = (nº. de mestres titulados + 2 vezes o número de doutores
titulados) / 3
d = ATI (Disciplinas de cada docente - 3 anos)
ATI = (número de disciplinas ministradas pelo docente no
programa) / 3 anos
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Avaliação da CAPES 2010/2012
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Avaliação da CAPES 2010/2012
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PPGEPS – Quadriênio 2013/2016
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PPGEPS – Quadriênio 2013/2016
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Destaques da Internacionalização
•

11 professores já realizaram estágio ”sabático” (pós-doutorado) no exterior:
•
•
•
•
•
•
•

•

North Carolina State University (EUA)
Warwick Business School (Reino Unido)
Universidade de Loughborough (Reino Unido)
Universidade Autônoma de Madrid (Espanha)
MIT (EUA)
Universidade de Lorraine (França)
TU Eindhoven (Holanda)

Networking internacional com projetos de pesquisa, publicações em
parceria, intercâmbio de alunos e mobilidade de professores:
•
•
•
•
•

Projeto PVE com o Prof. Hervé Panetto, da Universidade de Lorraine (França)
Projeto PVE com o Prof. Robert Young, da Universidade de Loughborough (Reino Unido)
Projeto PVE com a Profa. Eileen Van Aken, da Virginia Tech (EUA)
Dupla diplomação com a Universidade de Lorraine (França)
Dupla diplomação com a Universidade de Loughborough (Reino Unido)
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Destaques da Internacionalização
•

Professores como membros de corpo editorial e editores associados de
periódicos internacionais:
•
•
•
•
•
•
•

•

Engineering Management Journal (Taylor&Francis)
Engineering Applications of Artificial Intelligence (Elsevier)
International Journal of Innovative Computing and Applications (Inderscience)
International Journal on Power System Optimization
Journal of Advanced Research in Evolutionary Algorithms
The Scientific World Journal
Numerical Algebra, Control and Optimization

Participação de professores do exterior como membros de banca de
doutorado, como, por exemplo
•
•
•

Todos os professores com projetos PVE
Prof. Jannis Angelis do KTH – Suécia
Prof. Reha Uzsoy da NC State – EUA
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Destaques da Internacionalização
•

Aproximadamente metade dos alunos de doutorado realizando estágio
doutoral no exterior
•
•
•
•
•
•

•

Virginia Tech, EUA
North Carolina State University, EUA
Universidade de Lorraine, França
KTH, Suécia
Universidade de Copenhagen, Dinamarca
Universidade de Padova, Itália

Professores como membros de diretoria de associações científicas
•

Society for Engineering and Management Systems (SEMS), do Institute for Industrial and
Systems Engineers (IISE)
Production and Operations Management Society (POMS)
International Foundation for Production Research (IFPR)
American Society for Engineering Management (ASEM)

•
•
•
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Ações para o Desenvolvimento do Programa
• Entendimento do processo de evolução da maturidade de um
PPG
• Profissionalização da pesquisa
•
•
•

Infraestrutura física
Recursos humanos
Financiamento das atividades

• Consolidação e gestão das parcerias internacionais
•
•
•

Aumento das publicações conjuntas
Captação de recursos em conjuntos via projetos
Consolidação dos acrodos de duplas-diplomações
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Início do doutorado

13
11

Colaboradores

278

Dissertações defendidas

13

Teses defendidas

42

Discentes no mestrado

44

Discentes no doutorado

PQ 6

DT 3

Obrigado!

Docentes permanentes

R$ 6.000.000,00

Bolsistas PQ-1, PQ-2 e DT-2

Recursos captados 2011/2016

43
3

Projetos internacionais

3

Patentes

7
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Projetos

Registros de software

PPGEPS em Números

2001 2011

Início do mestrado
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Boas Práticas de Gestão
O desempenho do PPGEPS/PUCPR pode ser observado na “Planilha de Indicadores”, disponibilizada
pela CAPES em seu site, onde o PPGEPS está em 15º lugar dentre os 106 programas ali analisados. Vale
aqui destacar ainda, a síntese evolutiva da avaliação pela CAPES (Ficha de Avaliação do Programa):
1.

2001-2003 (Mestrado) - “Trata-se de um programa que começou a operar recentemente e,
portanto, só há dados dos anos de 2002 e 2003. Tem-se como fator de atenção por parte do
programa sua produção técnico-científica. De uma maneira geral, percebe-se que houve um
progresso dos índices de desempenho do programa nestes dois anos. A produção científica
qualificada passou de deficiente em 2002 para fraco em 2003. A produção científica global
evoluiu de regular em 2002 para bom em 2003. Da mesma forma, a produção técnica passou de
regular em 2002 para bom em 2003. A média global do programa, seguindo estas tendências,
passou de 2,7 em 2002 para 3,5 em 2003”. Neste triênio foram realizadas 10 defesas de
mestrado em dois anos de funcionamento do Programa;
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Boas Práticas de Gestão
2.

2004-2006 (Mestrado) - “O Programa se encontra numa trajetória de melhoria, porém
é importante incentivar os docentes e discentes no sentido de apresentarem melhores
índices de produção qualificada”. Neste triênio foram realizadas 76 defesas de
mestrado nos três anos completos do triênio

3.

2007-2009 (Mestrado) - “Trata-se de programa com indicadores de melhoria
significativa na produção intelectual e na formação de Mestres. Seu desempenho
neste triênio justificaria um conceito ainda maior do que o aplicado. Porém, não é
política da CAPES permitir a ascensão de 2 níveis de um programa (por exemplo de
conceito 3 para conceito 5) para que o conceito reflita algo mais perene e não um
"surto" de bom desempenho. Mas se o programa se mantiver nesta tendência, é
muito provável que no próximo triênio ascenda ao conceito 5”. Ao final deste triênio o
total de defesas de mestrado foi de 104
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Perspectivas futuras

1.

Profissionalização e amadurecimento da pesquisa.

2.

Gestão do ciclo de vida de um projeto de pesquisa (Modelo de gestão da inovação)

3.

Parceria com empresas: ITAIPU, ANEEL (COPEL, ELETROSUL, CHESF), LACTEC, SOFHAR,
ARAUCO, CNH, FIAT, entre outros;

4.

Inserção internacional: IFAC, IEEE, IISE, EUROMA, POMS, IFPR, ISPE, entre outros
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Pontifícia Universidade Católica do Paraná

5 CAMPUS:
1. Curitiba
2. São José dos Pinhais
3. Londrina
4. Toledo
5. Maringá
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Pontifícia Universidade Católica do Paraná

Mais de 30 parceiros em projetos de inovação e desenvolvimento tecnológico
(cerca de 2.300 projetos de pesquisa)
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Pontifícia Universidade Católica do Paraná
• 25.000 alunos de graduação
• 6.000 alunos de especialização
• 1.721 alunos em programas de pós-graduação
• 1.650 professores
• 60 cursos de graduação
• 16 programas de mestrado
• 13 programas de doutorado
• 280 laboratórios de ensino e pesquisa
34
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Pontifícia Universidade Católica do Paraná

•
•
•
•
•
•

5 hospitais
1 centro de simulação clínica
2 fazendas experimentais
3 hospitais veterinários
Infra-estrutura multi-esportes (ginásios)
2 estações de rádio (Grupo Lumen)
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Pontifícia Universidade Católica do Paraná

253 parceiros!
300% crescimento nos últimos 5 anos de
estudantes internacionais na PUCPR
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Pontifícia Universidade Católica do Paraná

PUCPR foi selecionada como a melhor universidade
privada do estado do Paraná, e a terceira do Brasil
RUF realiza avaliações anualmente das
universidades brasileiras, considerando 5
indicadores: pesquisa, internacionalização, inovação,
educação e mercado.
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Escola Politécnica – Graduação
Engenharia de Produção
Mecatrônica (Engenharia de Controle e
Automação)
Engenharia Civil
Engenharia de Alimentos
Ciências da Computação
Sistemas de Informação
Engenharia Química
Engenharia de Computação
Engenharia Eletrônica
Engenharia Mecânica
Jogos Digitais
Engenharia Ambiental
Engenharia Elétrica (Telecomunicações)
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Escola Politécnica – Mestrado/Doutorado

Engenharia de Produção e Sistemas
(Mestrado e Doutorado)
Tecnologia em Saúde (Mestrado)
Engenharia Mecânica
(Mestrado e Doutorado)
Informática Aplicada
(Mestrado e Doutorado)
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