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Resumo do Projeto de Graduação apresentado à Escola Politécnica UFRJ como parte 

dos requisitos necessários para a obtenção do grau de Engenheiro de Produção. 
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Março/2016 

 

Orientador: Prof. Vinícius Carvalho Cardoso, D.Sc. 

Co-orientadora: Prof. Laura Silva Bahiense, D.Sc. 

Curso: Engenharia de Produção 

 

O trabalho a seguir resume os principais feitos no que diz respeito à melhoria nos 

processos relativos ao ensino, nomeadamente ao planejamento das disciplinas no âmbito 

do Departamento de Engenharia Industrial, vinculado à Universidade Federal do Rio de 

Janeiro. O estudo mostra, sobretudo, os benefícios que o advento das ferramentas 

computacionais desenvolvidas trouxe. Dessa maneira, serve também como manual de 

referência para o departamento no sentido de manter e aprimorar a gestão no âmbito do 

planejamento de disciplinas. O trabalho serve de base para a introdução de técnicas de 

otimização para o auxílio do planejamento do DEI, prevista em trabalho futuro.   

Palavras-chave: Departamento de Engenharia Industrial, planejamento de 

disciplinas, gestão universitária  
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Abstract of Undergraduate Project presented to POLI/UFRJ as a partial fulfillment of 

the requirements for the degree of Industrial Engeneering. 
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The work below summarizes the main achievements by improvement in processes 

related to Department of Industrial Engineering, linked to the Federal University of Rio 

de Janeiro. The study shows the benefits that the advent of the developed computational 

tools brought. In this way, it also serves as a reference manual for the department to 

maintain and improve its management. The work is the basis for the introduction to 

optimization techniques, expected in a future work. 
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1 INTRODUÇÃO 

O projeto que se segue faz uma análise das atividades do Departamento de 

Engenharia Industrial (DEI), em especial o planejamento semestral de disciplinas. Após 

embasamento teórico e contextualização, o trabalho descreve melhorias nos processos de 

alocação, essenciais para o bom funcionamento dos cursos de engenharia da Escola 

Politécnica da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).  Em especial, mostra 

como o auxílio de ferramentas computacionais pôde contribuir para a sistematização do 

mesmo. 

Nesse sentido, o texto desse projeto descreve as ferramentas que já foram criadas. 

Em seguida, aponta caminhos a serem seguidos para a continuidade do projeto que fora 

iniciado.   

É primordial salientar por fim que o fato de o orientador desse trabalho ser também 

o chefe do departamento na ocasião do seu desenvolvimento foi de suma importância para 

que os objetivos do projeto e do departamento estivessem sempre alinhados. 

 

1.1 Motivação e Justificativa  

A partir da vivência com o DEI, foi perceptível a necessidade de sistematizar o 

processo de planejamento das aulas semestralmente. Embora há muitos anos houvesse 

um padrão sendo repetido com relativo sucesso, o modelo não estava pensado para 

otimizar os recursos do departamento, e dessa maneira muitos desperdícios ocorriam, sem 

mesmo que fossem devidamente controlados. 

Um dos problemas mais corriqueiros era o de turmas de alta demanda de alunos 

lotadas em contraste com outras cheias de cadeiras vazias. Muitas vezes, era notável a 

inadequação de, por exemplo, uma disciplina dita concorrida para os alunos ser alocada 

em uma sala de tamanho reduzido. 

A falta de padronização aliada aos hábitos de professores, alunos e funcionários 

acabava criando uma cultura de vícios, na qual, ainda que a maior parte dos problemas 

fosse resolvida, a sobrecarga de trabalho da chefia era notável. Tal sobrecarga geralmente 
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se dava a partir de recorrentes permutas de salas e disciplinas a fim de causar o menor 

dano possível aos estudantes. O maior problema dessa abordagem era que, como a 

intervenção ocorria sempre a posteriori, o efeito não era tão eficaz.    

Ademais, nos últimos anos, o aumento do número de estudantes ingressantes na 

UFRJ e, em especial, no Curso de Engenharia de Produção (CEP), serviu para que a falta 

de padronização no planejamento das disciplinas causasse ainda mais transtornos aos 

alunos, professores e funcionários. Tal aumento pode ser explicado, dentre outras razões, 

pela criação do Curso de Engenharia Básico e pelo acréscimo no número de vagas para o 

CEP. 

 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo Geral 

O objetivo geral do trabalho é a apresentação de um sistema de informação no 

sentido de padronizar o processo de planejamento do DEI, de forma que se aprimorem os 

processos de suporte ao ensino por funcionários e chefe de departamento dessa célula 

universitária.   

1.2.2 Objetivos Específicos 

Os objetivos específicos deste trabalho são: 

 Diminuir a carga de trabalho a posteriori do chefe de departamento 

 Alinhar o planejamento entre o chefe e os funcionários do DEI 

 Produzir um manual de referência para o DEI no que diz respeito às 

principais funções administrativas semestrais  

 Auxiliar no planejamento para a submissão do pedido de novos 

professores substitutos 

 Aumentar o registro e documentação do DEI para melhor controle das 

atividades 

 Diminuir eventuais disparidades de trabalho entre subáreas e docentes 

 Servir de respaldo e auxílio científicos para decisões administrativas 
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1.3 Organização e Abordagem do Trabalho 

Este trabalho está́ organizado em introdução, conclusão e cinco capítulos 

principais (2 a 6). Segue as normas ABNT de confecção de trabalhos acadêmicos, sendo 

realizado desde novembro de 2015 até março de 2016.  

O segundo capítulo apresenta as características do DEI e nivela os leitores mais e 

menos familiarizados com o departamento.  Introduzindo dados acerca das diversas 

atividades de docentes e funcionários, ele serve de base para as análises feitas 

posteriormente. 

O terceiro capítulo tem por objetivo o entendimento do DEI como um sistema 

complexo, seus subsistemas e seu ambiente para que, a partir desse olhar, enxergando os 

fluxos, estoques e relações causais ali presentes, busque-se elencar quais seriam os pontos 

de alavancagem do sistema. 

O quarto capítulo discute a estratégia no contexto do DEI sob o prisma de 

diferentes escolas no ramo da estratégia organizacional, em especial, baseando-se na 

teoria das capacitações dinâmicas discutidas em Proença (2003). 

O quinto capítulo, alicerçado nas discussões que o antecedem, abre portas para 

perspectivas estratégicas no DEI tendo em vista as ideais de inovações disruptivas no 

ramo da educação. Esse capítulo conclui, assim, o ciclo analítico do trabalho, que se 

propõe a descrever o sistema estudado, sinalizando pontos de atenção para o mesmo e 

indicando possíveis frentes estratégicas de ação.  

O sexto capítulo discute propostas de melhorias nas principais atividades do 

departamento, em especial o planejamento de disciplinas. Apresentando as ferramentas 

computacionais já criadas e as propostas de solução no estado da arte, o capítulo serve 

duplamente tanto como manual de referência, como quanto projeto de soluções futuras. 
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2 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA INDUSTRIAL 

Neste capítulo, o objeto alvo do projeto será devidamente apresentado. Ao estudar 

o Departamento de Engenharia Industrial, serão apresentados em princípio sua história e 

suas características, para em seguida, chegar-se ao momento atual, quando serão 

apontados os seus principais desafios. 

Esse capítulo é importante, porque um diagnóstico bem feito dos problemas do 

departamento é fundamental para que as possíveis melhorias não sejam subutilizadas 

internamente. Ainda que não seja o escopo essencial desse trabalho, é indispensável que 

sejam discutidos também os aspectos relativos aos recursos humanos da instituição. 

 

2.1 História 

Como braço da Escola Politécnica da UFRJ, o Departamento de Engenharia 

Industrial surgiu para dar suporte ao Curso de Engenharia de Produção. Enquanto o 

ensino da engenharia no Brasil remonta já ao final do século XVIII, e consolidando-se 

em 1810, com a lei assinada por D. João VI que criava a Academia Real Militar, a 

engenharia de produção tem origens bem mais recentes. (Escola Politécnica 2015) 

Essas origens remontam, certamente, aos métodos desenvolvidos pelo engenheiro 

Frederick W. Taylor, considerado o pai da administração, em meados do início do século 

XX. No Brasil, os primeiros cursos de engenharia de produção surgem já na segunda 

metade do século XX. (Mais detalhes no capítulo 4) (Taylor 1911) 

Na UFRJ, a engenharia de produção tem seu início na década de 70: 

O curso de Engenharia de Produção foi aprovado, pelo Conselho 

Universitário da  UFRJ, em 22 de abril de 1971 como curso de 

Engenharia Industrial. Teve sua primeira turma iniciando o ciclo 

profissional no primeiro semestre de 1971. Quando esta turma estava por 

finalizar seu curso, no segundo semestre de 1973, foi aprovado pelo 

Conselho Federal de Educação do MEC (em 25 /01/74) o currículo 

mínimo de Engenharia de Produção. Sendo esta última denominação a 

http://www.ind.ufrj.br/site/cursos/graduacao/eng-producao.html


20 

 

 

 

que tomava mais peso em todo o país houve por bem a Escola de 

Engenharia propor alteração do nome para curso de Engenharia de 

Produção, o que foi aprovado pelo Conselho Universitário em 2 de maio 

de 1974.  Em 9 de maio de 1975, o curso obteve o reconhecimento final 

junto ao CFE/MEC tendo este reconhecimento sido publicado no Decreto 

no 75.854 de 11/06/75. (DEI 2015) 

  

2.2 Organização dos Recursos 

Localizado no primeiro andar do bloco F do Centro de Tecnologia, o DEI conta 

com salas e laboratórios próprios. A secretaria está na sala F-101. Há salas para os 

docentes, F-106, F-122, F-118; salas de aula, F-112, F-115, F-116, F-119, I-105 

(registrada no SIGA como F-212) e; uma sala de reunião, também utilizada para docência 

de disciplinas com quantidade de vagas reduzida, F-100. (DEI 2015) 

No que diz respeito aos recursos humanos, o departamento conta, atualmente, com 

29 professores efetivos ativos, muito embora alguns estejam em processo de 

aposentadoria voluntária. Além dos 29, o departamento abriga o professor emérito Carlos 

Alberto Nunes Cosenza e conta ainda com diversos professores colaboradores, em 

especial do Programa de Engenharia de Produção (PEP) – dedicado aos cursos strictus 

sensos de pós graduação na área. Os professores efetivos e ativos do DEI estão listados 

no quadro 1, que segue a seguir. 

  



21 

 

 

 

 

Quadro 1 – Professores efetivos do DEI 

Professores Efetivos do DEI 

1.      Adriano Proença 

2.      Amarildo da Cruz Fernandes 

3.      André Assis de Salles 

4.      Armando Celestino Gonçalves Neto 

5.      Édison Renato Pereira da Silva 

6.      Eduardo G. M. Jardim 

7.      Fátima Janine Gaio*1 

8.      Heitor Mansur Caulliraux* 

9.      Ilson Paranhos Pasqualino 

10.  Jose Augusto Nogueira Kamel 

11.  Jose Miguel Bendrao Saldanha 

12.  José Orlando Gomes 

13.  José Roberto Ribas 

14.  Klitia Valeska Bicalho de Sá 

15.  Lino Guimarães Marujo 

16.  Luis Armando Q. de Araujo 

17.  Luiz Antonio Meirelles* 

18.  Marcos Estellita Lins* 

19.  Maria Alice Ferruccio Rainho 

20.  Maura Montella 

21.  Paulo Couto 

22.  Renato Flórido Cameira 

23.  Roberto Ivo da Rocha Lima Filho 

24.  Rosemarie Bröker Bone 

25.  Samuel Jurkiewicz 

26.  Sidney Lianza 

27.  Thereza Cristina Nogueira de Aquino 

28.  Vinícius Carvalho Cardoso 

29.  Virgilio Jose Martins Ferreira Filho   

Fonte: Própria 

Além dos docentes, o DEI conta com 3 funcionários próprios, Maria José Caetano 

do Amaral (Zezé), Waldecleide Andrade de Souza (Cleide) e Arnaldo Souza Vieira, na 

célula acadêmica, e Carlos Carvalho (Carlinhos) na célula administrativa. Ana Cristina 

                                                 
1 Os professores com asterisco estão em vias de aposentadoria junto à Pró-Reitoria de Pessoal 

(PR-4). 
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da Silva Mota (Cristina) e João Evangelista de Farias Barros (Seu João) são funcionários 

terceirizados de serviços gerais. Há também uma equipe de suporte de TI, hoje 

concentrada nos esforços de Isaque Procópio. (DEI 2015) 

Atualmente, a chefia do DEI é do professor Vinícius Carvalho Cardoso, orientador 

desse trabalho. O subchefe é o professor Amarildo da Cruz Fernandes. A coordenação do 

CEP está com a professora Maria Alice Ferruccio Rainho (com subchefe prof. Samuel 

Jurkiewicz). O curso de Engenharia do Petróleo, com quem o DEI tem bastante contato, 

também está sendo coordenado por um professor do departamento, Paulo Couto. 

 

2.2.1 Subáreas do DEI 

Por tentar incorporar a um mesmo departamento especialistas das mais diversas 

vertentes do CEP, há num mesmo espaço acadêmico, professores de disciplinas muito 

diferentes, tais como Probabilidade e Estatística, Planejamento e Controle da Produção e 

Contabilidade Gerencial. Essa diferenciação exige que haja dentro do DEI, a definição de 

subáreas diferentes para cada um desses ramos científicos.  

Atualmente, existem três subáreas bem definidas no DEI, gerência da produção, 

engenharia econômica (ambas também são ênfases do CEP) e métodos quantitativos. 

Existe ainda, na prática, uma quarta área que emergiu referente à engenharia do petróleo. 

Em recente discussão, o setor de engenharia do petróleo foi aprovado pelo Colegiado do 

DEI em 03 de dezembro de 2015. 

Quando se diz que há três subáreas bem definidas, a principal evidência disso é 

a existência de concursos próprios com banca pré-determinada para cada uma delas, tanto 

para professores efetivos quanto para professores substitutos. Dessa forma, outra 

constatação que se segue é que os professores são contratados para lecionar naquela área 

específica de conhecimento. 

Pode-se, então, fazer uma divisão dos docentes do departamento de acordo com 

cada uma das subáreas para a qual lecionam, conforme mostra o quadro 2. Essa divisão é 

importantíssima para o planejamento das disciplinas a serem oferecidas a cada semestre 

e da demanda por novos professores (substitutos e efetivos).   
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É notável salientar que os professores Marcos Estellita Lins, Fátima Janine Gaio, 

Luiz Antônio Meirelles e Heitor Mansur Caulliraux já não constam para essa lista, pois 

estão em processo de aposentadoria voluntária e, em princípio, não mais ministrarão aulas 

para o departamento, ao menos, na qualidade de professores efetivos. 

Podem-se contabilizar, dessa forma, 12 professores na subárea de gerência da 

produção, 7 professores na subárea de engenharia econômica, 4 professores na subárea 

de métodos quantitativos e 2 professores na subárea de engenharia do petróleo. Esse 

balanço, no entanto, acaba por ser um pouco polêmico, à medida que há certa 

intercolaboração entre os docentes, isto é, professores supostamente de uma subárea 

lecionando em outra(s). Ainda assim, o quadro serve, pelo menos, de ponto de partida 

para as discussões necessárias. 
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Quadro 2 – Professores e subáreas correspondentes 

DOCENTE SUBÁREA 

Armando C. G. Neto Engenharia Econômica 

José Roberto Ribas  Engenharia Econômica 

Klitia V. Bicalho de Sá  Engenharia Econômica 

Maura Lúcia Montella de Carvalho Engenharia Econômica 

Roberto Ivo da R. L. Filho Engenharia Econômica 

Rosemarie Broker Bone  Engenharia Econômica 

Thereza C. N. de Aquino  Engenharia Econômica 

André Assis de Salles Métodos Quantitativos 

Samuel Jurkiewicz Métodos Quantitativos 

Virgílio José M. Ferreira Filho Métodos Quantitativos 

Jose Miguel B. Saldanha Métodos Quantitativos 

Ilson Paranhos Pasqualino  Engenharia do Petróleo 

Paulo Couto Engenharia do Petróleo 

Adriano Proença  Gerência da Produção 

Amarildo da Cruz Fernandes Gerência da Produção 

Édison Renato P. da Silva Gerência da Produção 

Eduardo G. M. Jardim  Gerência da Produção 

Jose Augusto N. Kamel  Gerência da Produção 

José Orlando Gomes  Gerência da Produção 

Lino Marujo Gerência da Produção 

Luis Armando Q. Araujo (20 h) 2 Gerência da Produção 

Maria Alice F. Rainho Gerência da Produção 

Renato Flórido Cameira  Gerência da Produção 

Sidney Lianza  Gerência da Produção 

Vinicius Carvalho Cardoso Gerência da Produção 

Fonte: Própria 

  

                                                 
2 O professor Luis Armando tem contrato diferenciado de 20 horas, ao contrário dos 

demais que estão em dedicação exclusiva. 
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2.2.1.1 Disciplinas por subárea 

Assim como foi possível dividir os docentes pelas subáreas, faz mais sentido ainda 

dividir o conjunto de disciplinas do DEI pelas suas respectivas subáreas. Seria natural, 

portanto, que um professor de um determinada subárea lecionasse uma disciplina, cuja 

subárea é a mesma. Como já foi dito, entretanto, nem sempre há essa correspondência 

perfeita. 

As listas de disciplina do DEI correspondem àquelas cujos códigos começam com 

o prefixo EEI e algumas com o prefixo EEW. O prefixo EEI é exclusivo do DEI. 

Disciplinas com o código EEW são reservadas à Escola Politécnica em geral, sendo, por 

ventura, soluções de burocracia reduzida para a criação de novas disciplinas aos 

departamentos. Disciplinas de extensão tem o código EEWX02. 

Por ser relativamente numerosa, preferiu-se colocar a lista de disciplinas do DEI 

no apêndice A desse trabalho.  

2.3 Principais atividades  

Nesse tópico, serão abordadas as principais atividades do departamento e como 

funcionários e professores lidam com os principais desafios no que tange à 

interdependência complexa que envolve, de um lado, os alunos e do outro as esferas 

administrativas, tais quais a direção da POLI e o Conselho de Ensino de Graduação 

(CEG).  

 

2.3.1 Elaboração do pedido por professores substitutos ao 

CEG  

A elaboração do pedido por professores substitutos ao CEG é uma das principais 

demandas dos departamentos da UFRJ. Uma vez por semestre, o CEG demanda aos 

departamentos o pedido por professores temporários que irão substituir determinadas 

vacâncias, tais como aposentadorias, doutoramentos no exterior, licenças médicas, etc. 
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Esse pedido deve ser feito através de processo administrativo interno e usualmente ocorre 

nos meses de maio, para o primeiro semestre, e setembro para o segundo.3  

O pedido segue uma formatação específica na qual devem ser entregues dois 

formulários, um com as disciplinas oferecidas pelo departamento no semestre corrente e 

outro com a previsão para o semestre imediatamente posterior. Além dos formulários, são 

requeridos os documentos referentes à comprovação de eventuais vacâncias e de uma 

justificativa do pleito. (Para mais detalhes, ver capítulo 6) 

No apêndice B, há um diagrama resumido do mapeamento desse processo em suas 

etapas. Recomenda-se sua visualização nesse momento. 

 

2.3.2 Planejamento de disciplinas 

O planejamento das disciplinas a serem oferecidas por um departamento a cada 

semestre pode ser considerada a atividade cerne de qualquer um deles, tendo em vista que 

a prática docente é o coração da instituição universitária. Assim como o pedido de 

substitutos, o planejamento das disciplinas também acontece semestralmente. Todavia, 

ele é um processo sutilmente mais complexo que o anterior. 

O planejamento de disciplinas não é um descarrego autoritário do chefe de 

departamento atual, mas sim envolvendo dezenas de negociações, cujos agentes são não 

apenas os próprios docentes, como outras chefias e coordenações da UFRJ. Dentre esses 

agentes externos, para o caso do DEI, destacam-se os demais departamentos da POLI e 

os Institutos de Física, Matemática e Química. 

Sabe-se que “a criação de disciplinas ou requisitos curriculares suplementares 

deve ser de iniciativa do departamento responsável pelo conteúdo” (Resolução nº 02 CEG 

2003). Tal norma demonstra que são os departamentos as entidades responsáveis pela 

criação e abertura das disciplinas continuamente.  

Esse viés acaba criando nos cursos de graduação o que é usualmente conhecido 

pela comunidade acadêmica da UFRJ como estrutura matricial. A estrutura matricial 

da UFRJ nada mais seria do que de um lado os departamentos, de onde provêm recursos 

                                                 
3 Não raro, os prazos se alteram devido a condições excepcionais, como greves. 
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para a oferta de professores, funcionários e disciplinas; e do outro os cursos de graduação, 

de onde se demandam tais serviços. 

 

 

Figura 1 – Estrutura matricial de cursos e departamentos da UFRJ. Um curso requer disciplinas de vários 

departamentos para existir. O conjunto de todos os cursos demanda a existência de múltiplos 

departamentos. Esses, por sua vez, oferecem disciplinas para diversos cursos. 

Fonte Própria 

 

Após todas as negociações necessárias, o chefe do departamento encaminha as 

turmas a serem lançadas aos funcionários, e estes ficam responsáveis pela abertura das 

turmas no Sistema Integrado de Gestão Acadêmica (SIGA). 

No apêndice B, há um diagrama resumido do mapeamento desse processo em suas 

etapas. Recomenda-se sua visualização nesse momento. 

2.3.3 Gestão de processos internos 

Outra atividade que concentra grandes esforços da secretaria do departamento é a 

movimentação de processos administrativos da UFRJ. Um processo administrativo 

interno é um meio formal para diversos fins, podendo ser oriundo de um aluno, 

funcionário ou professor da instituição. A regulamentação dos processos administrativos 

federais está ancorada pela lei Lei 9.784/99. 
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Figura 2 – Exemplo de processo administrativo. 

Fonte: DEI, UFRJ 

Dentre os processos administrativos mais comuns ao DEI estão o de assuntos 

acadêmicos (dispensa de disciplinas, homologação de grau, quebra de pré-requisito, etc.), 

abono de permanência, afastamento, aposentadoria, auxílio financeiro, averbação, 

concurso, licença, progressão funcional e promoção por titulação. Essa informação foi 

averiguada com os próprios funcionários do departamento. 

O DEI não tem influência direta na confecção de processos administrativos. Em 

geral, são as próprias pessoas físicas interessadas as responsáveis pela abertura dos 

mesmos no protocolo da Escola Politécnica. A principal função da secretaria fica com o 

armazenamento e a destinação às pessoas cabíveis, usualmente o chefe do departamento 

e a coordenadora do CEP. 
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2.3.4 Outras atividades 

Além das atividades listadas anteriormente, os docentes e funcionários do DEI 

têm outras funções. Docentes, além das disciplinas ministradas no departamento, são 

convidados a ministrarem disciplinas em programas parceiros, como o PEP. Ademais, 

são responsáveis pela orientação acadêmica dos alunos e se dedicam aos seus projetos de 

pesquisa e extensão. 

Dentre esses últimos, podemos citar o Grupo de Novos Negócios (GN²), Grupo 

de Produção Integrada (GPI), Laboratório de Engenharia do Entretenimento (LEE), 

Encontro de Engenharia de Produção da UFRJ (PROFUNDÃO), Engenheiros em Grupo 

Autônomo para Transformar, Trocar e Integrar (ENGATTI) e Núcleo de Solidariedade 

Técnica (SOLTEC/UFRJ). (DEI 2015) 

Já os funcionários, usualmente, estão concentrados em ações de serviço aos 

alunos, tais como orientação de atividades acadêmicas (inscrições em disciplinas, 

aberturas de processos administrativos, informações diversas, etc.) O funcionário Carlos 

é envolvido com programas de Lato sensu do departamento e pela contratação e 

manutenção dos contratos internos e externos ao DEI, no que tange recursos humanos, 

materiais, etc.  

 

2.4 Estágio prévio das principais atividades  

As atividades do DEI descritas nos itens anteriores estavam em nível de 

aparente estabilidade há alguns anos. A transferência de muitas atividades dos 

departamentos para a direção da Escola reduziu muito a carga de trabalho dos 

funcionários departamentais, principalmente no que diz respeito à administração de 

processos administrativos. 

O planejamento de disciplinas e de novos professores substitutos era realizado, 

sem nenhum (ou quase nenhum) apoio tecnológico. O que, em geral, se fazia era a 

cópia dos documentos anteriores com algumas modificações pontuais. 

Entretanto, esse tipo de prática estava gerando alguns problemas para o 

departamento. Os formulários referentes ao pedido de substituto, por exemplo, 
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continham erros bastante grosseiros, como a ausência de disciplinas, a 

desconformidade com os horários reais, dentre outros. Isso prejudicava a análise real 

da necessidade ou não da contratação de novos docentes. 

Já o planejamento de disciplinas, feito em Microsoft Word (ver anexo I), não 

evidenciava os problemas reais de alocação e dificultava análises mais profundas do 

quadro de horários. Essa maneira contribuía para a geração de problemas como a 

assimetria de informação, lançamento de turmas erradamente no SIGA, etc. 
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3 DEI: SOB A PERSPECTIVA SISTÊMICA 

Este capítulo tem por objetivo elucidar os aspectos principais da ideia de sistemas 

complexos para que, à luz de tais conceitos, seja possível esclarecer o quadro atual e um 

quadro ideal para a estratégia do DEI. Para tal, faz-se uma introdução histórico-filosófica 

para as discussões que se seguirão acerca dos conceitos abordados nas obras de diferentes 

pensadores do século XX como Ludwig Von Bertalanfy (General System Theory: 

foundations, development, applications, 1968), Edgar Morin (L’Intelligence de la 

complexité, 1999), Donella Meadows (Leverage Points: Places to Intervene in a System, 

1999) e Jay Forrester (System Dynamics: The Foundation Under System Thinking, MIT, 

Revised 2010). 

3.1 Contexto histórico 

Desde o embrião da filosofia na história da humanidade ocorrido em meados do 

século terceiro antes de Cristo, faz-se latente a necessidade presente no homem de 

entender-se não apenas como algo que é, um fenômeno em particular, mas também como 

algo que faz parte de uma realidade maior, que o envolve e que o contém, e que está além 

do seu alcance, seu ambiente. Nesse segundo aspecto, que se refere ao todo no qual o ser 

humano está contido, dá-se a centelha para as reflexões que surgiram ao longo dos tempos 

acerca dos sistemas, sociedades, civilizações, e do cosmos com um todo.  

Ainda nesse período sem igual na história do pensamento humano (a gênese da 

filosofia ocidental), despertou-se a busca por leis fundamentais, perenes, que fossem 

observadas em todas as coisas e que, portanto, comporiam complementarmente uma visão 

desse todo que é a realidade, que engloba a existência humana. 

No âmbito da Engenharia de Produção, muitas foram as influências do pensar 

sistêmico no debate acadêmico. Um exemplo marcante é a Dinâmica de Sistemas de Jay 

Forrester como uma metodologia para descrever e modelar sistemas complexos. O 

modelo de Jay Forrester busca enxergar o máximo possível os enlaces causais envolvidos 

em um sistema para, assim, poder construir uma previsão consistente de futuro em 

cenários tão imprevisíveis. 

Forrester embasa sua teoria em conjunto com os estudos da professora Donella 

Meadows e, juntos, nas obras supracitadas, criam uma nova concepção de sistema 
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alicerçada nos conceitos de fluxos, estoques, enlaces causais e ciclos de feedback 

(positivos e negativos). Esses conceitos são trabalhados por Forrester na chamada 

Dinâmica de Sistemas, mas é Donella Meadows quem tece as conexões entre essa 

metodologia de modelagem e as ações que levam a alteração do sistema como um todo.  

Meadows explica que todo sistema, a despeito de suas peculiaridades e exceções 

à regra, possui pontos de alavancagem, os quais, quando alterados, geram mudanças de 

grandes proporções no estado sistêmico. Não é à toa que seu trabalho foi base para os 

esforços de grupos como o Clube de Roma, na tentativa de se gerenciar a sociedade em 

escala global, tendo em vista o interesse de seus ilustres membros.    

Mais à frente, serão detalhados alguns dos conceitos de Donella Meadows, que 

serão utilizados como arcabouço teórico para a identificação de pontos de alavancagem 

no caso de estudo, o DEI. 

 Segundo o pensamento de Edgar Morin, o mundo hoje concebe o conhecimento 

como partes estanques e não é capaz de uni-las para um entendimento melhor do todo. 

Como exemplo, o pensador citou em inúmeras entrevistas a extrema impotência dos 

economistas e gurus da administração em prever as recentes crises no mundo, e muito 

menos em entender que destino poderiam tomar tais fenômenos. É justamente essa 

lacuna, o entendimento do todo das organizações, das nações, de sistemas vivos e não 

vivos e todos os seus aspectos, que é o objeto do pensamento complexo, e por isso esse 

tem se mostrado mais adequado para o entendimento organizacional em um mundo com 

relações causais tão entrelaçadas.  

Embora essa tendência seja notoriamente divulgada nos ambientes acadêmicos 

mais renomados atualmente, muito pouco se vê a aplicação de tais conceitos nas empresas 

e organizações. Possivelmente isso ocorre porque o pensamento complexo representa 

mudanças de paradigmas ainda muito enraizados na cultura das corporações e não é tão 

confortável quanto o pensamento unidimensional.  

Certamente, os 12 pontos de alavancagem do sistema de Donella Meadows são o 

elo entre os discursos teóricos de Morin, Forrester e as práticas estratégicas de uma 

organização. Porém, seus estudos encontraram visibilidade no debate político muito antes 

que nas grandes corporações, as quais ainda lutam para sobreviver no curto-prazo em 

meio a mudanças cada vez mais frequentes em seus ambientes. 
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Aplicando-se os conceitos gerais de sistemas complexos ao caso de estudo do 

presente trabalho, o DEI, é possível descrevê-lo à luz de tais ideias; eis o que é pretendido 

nos próximos tópicos deste capítulo: “Descrição e modelagem” e a “Identificação dos 

pontos de alavancagem do sistema”. 

3.2 Descrição e modelagem 

O primeiro ponto a ser observado é que, em sendo uma organização, o caso 

estudado se encontra na qualidade de um sistema tipicamente aberto uma vez que existe, 

necessariamente, troca de informação com o seu ambiente e com os demais sistemas 

vizinhos. Faz-se, portanto, necessário um esclarecimento inicial sobre o que seria esse 

ambiente, a saber, o sistema da UFRJ, que por sua vez encontra-se dentro de um ambiente 

maior, o sistema educacional brasileiro de nível superior.  

Tentar esgotar os macro e microssistemas incluídos uns nos outros pode tornar-se 

uma tarefa enfadonha, basta perceber os infinitos níveis que existem entre uma célula e a 

Via-Láctea; todos, de certa forma, nos afetam. Sendo assim, o objetivo aqui é pensar o 

microssistema na escala do objeto de estudo do trabalho, o DEI, analisando não mais 

quais dois níveis de ambientes que o englobam. Nesse intuito, fez-se um esboço do dos 

ambientes no qual o sistema estudado se encontra e quais instâncias a eles pertencem. 

O sistema educacional brasileiro de ensino superior é regido por normas do MEC 

(Ministério da Educação), por órgãos como CNPQ (Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico) e CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior), que impactam diretamente as atividades de pesquisa, e por 

deliberações pontuais do governo federal no âmbito universitário, que geram programas 

e que destinam orçamento para projetos, financiamentos, eventos, etc. 

Um dos agentes de maior impacto nesse macro ambiente, atualmente, é o 

Ministério da Educação, que define normas de reconhecimento das instituições de ensino 

e, com a unificação dos exames de vestibular público para todo território nacional, o 

ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), possui o controle sobre um dos principais 

insumos do sistema, os alunos que nele ingressam.  

O ambiente UFRJ é composto de faculdades, departamentos, colaboradores, pelo 

Hospital Universitário, pelo sistema de Restaurantes Universitários, pela Incubadora de 
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Empresas, Prefeitura Universitária, Institutos de Pesquisa, Reitoria, etc. Em especial, a 

Reitoria é responsável por gerenciar todos os campos e direciona dentro da Universidade 

os recursos previstos pelo MEC. 

A UFRJ recebe todos os seus insumos e, a partir de seus mecanismos, processos 

e ferramentas (mecanismos metabólicos) gera diversos produtos ao seu ambiente. 

Diplomas, produções acadêmicas, atividades de extensão, eventos são exemplos de 

produtos gerados pela universidade.  

  



35 

 

 

 

 

 

Figura 3- Modelo esquemático do DEI e seus ambientes 

Fonte Própria 
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A partir dessa introdução acerca do seu ambiente, pode-se entrar na realidade 

interna do objeto de estudo, o DEI. Para isso, construiu-se um modelo que evidencia 

alguns dos enlaces causais mais relevantes nesse sistema e as variáveis envolvidas com a 

missão do departamento e que impactam diretamente em sua eficiência e efetividade. 

Em uma primeira perspectiva, pode-se entender o DEI como um sistema cujo 

principal produto é o conjunto das atividades de ensino por ele promovidas e cujos 

insumos são seus professores, alunos, disciplinas, recursos materiais e financeiros. Isso é 

o suficiente para uma primeira visão, porém para que se tenha ingerência sobre variáveis 

que impactam o bom funcionamento desse sistema é preciso um nível maior de 

detalhamento. 

As peças principais do DEI podem ser vistas como seus recursos humanos, os 

professores e alunos, que são fundamentais para a realização das atividades de ensino. 

Tanto alunos como professores ingressam nesse sistema via concurso público. Aqui cabe 

ressaltar que não compete ao DEI a gerência do processo de seleção dos alunos, porém a 

ele é dada grande parte da gerência do processo de seleção de professores.  Isso significa, 

efetivamente, que a qualidade do aluno que entra no sistema não é um ponto que esteja 

sob o poder do departamento, enquanto a qualidade de seus novos professores sim. 

Toda modelagem parte de um referencial. A análise feita a partir daqui considera 

que o ponto referencial do sistema consiste no processo “Aula”, que tem sua qualidade 

influenciada por inúmeros fatores também considerados e evidenciados na modelagem. 

A aula é a principal expressão operacional da missão do departamento, e ali se dá sua 

principal finalidade, promover o ensino de qualidade. O número total de aulas oferecidas 

é consequência da quantidade de turmas existentes em cada período. 

Por sua vez, essas turmas dependem do número de disciplinas oferecidas no 

mesmo período, o que é uma variável fortemente impactada pelo número de professores 

ativos no departamento. Do ponto de vista material quantitativo, basta que existam 

professores, turmas de disciplinas, alunos e salas para que ocorra o processo “Aula”. 

Porém, um modelo não se torna útil se não estabelece também um olhar sobre variáveis 

qualitativas, e nesse sentido buscou-se evidenciar os principais fatores que impactam a 

existência ou não de aulas de qualidade, que resultem num melhor desempenho do 

sistema.      
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A qualidade da aula foi entendida para a modelagem como sendo resultado de 

quatro principais fatores, a saber: os alunos com bom desempenho, o bom planejamento 

(plano de aula e critério) desenvolvido pelo professor, a qualidade da sala de aula e a 

carga horária cumprida no semestre letivo. Bons planos de aula, critérios de avaliação que 

sejam compatíveis e justos, e carga horária cumprida são fatores diretamente 

influenciados pela variável “professores com bom desempenho”, que resulta por sua vez 

da qualidade do corpo docente que ingressa no DEI. A qualidade das salas tem como 

principal influenciador os recursos financeiros disponíveis e destinados pelo 

departamento para a adequação das mesmas.  

Boas aulas associadas a bons critérios de avaliação propiciam alunos que tenham 

bom desempenho, gerando menos repetência e, consequentemente, menor tempo médio 

para a formatura dos mesmos. Outro fator que influencia no tempo médio para formatura 

é o número de vagas nas turmas oferecidas em cada semestre. Quanto mais alunos têm 

bom desempenho, maior é o percentual de bons profissionais no mercado provenientes 

daquela escola, o que retroalimenta positivamente a qualidade dos alunos que entram na 

UFRJ e no DEI. A maior qualidade das aulas também é um fator que inibe a desistência 

de alunos, aumentando o número de alunos que se formam.  

A seguir apresenta-se o diagrama causal explicado nos últimos parágrafos: 
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Figura 4 Diagrama de Enlaces Causais no DEI 

Fonte Própria 
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3.3 Identificação dos Pontos de Alavancagem do sistema 

O norteador para a análise desenvolvida a seguir, foram os 12 pontos de 

alavancagem dos sistemas (Leverage Points) propostos por Donella Meadows. Para cada 

um dos pontos, buscou-se fazer considerações que travassem o diálogo entre essa teoria 

e o caso de estudo. 

Esses pontos de alavancagem podem também ser vistos como os pontos para 

intervir em um sistema tendo em vista seu controle em determinada direção. São 

elencados do 12º ao 1º ponto, numa escala crescente no grau de relevância e impacto no 

sistema (o 12º ponto é o mais periférico e, portanto, o menos impactante no controle do 

sistema, enquanto 1º é aquele que representa maior impacto e relevância).  

    

 Ponto 12: Constantes, Parâmetros, Números 

 

Este ponto diz respeito à camada mais superficial de alavancagem de um sistema. 

Os parâmetros, são aqueles números que – popularmente em sistemas – vão ditar “a 

velocidade com que a torneira escoa o estoque”. Um exemplo muito tangível para o dia-

a-dia são as manobras do Ministério da Fazenda para ajustar taxas como inflação e 

desemprego, apenas variando a taxa básica de juros.  

Embora resulte em relativa mudança no curto prazo, mexer nos parâmetros ou nas 

constantes do sistema não é, segundo Meadows, determinante para que este alcance 

estabilidade ou sucesso no longo prazo. 

 

O Ponto 12 no DEI: 

Nota-se que, assim como nos demais sistemas, o DEI está submetido a inúmeras 

constantes muitas das quais não estão sobre sua gerência.  

De início, ressaltam-se os parâmetros e constantes que impactam a carreira 

docente universitária, como: o número de artigos exigidos de um professor, o número de 

horas que este deve destinar à sala de aula ou à pesquisa, o salário pago a esses 

profissionais. Além disso, existem as constantes impostas pela própria universidade, 

como a quantidade de vagas de professores efetivo e substitutos no departamento. 
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Em relação aos alunos e às aulas, existem: o número de vagas por curso, o número 

de alunos por disciplina, a média necessária para aprovação, a carga horária dentro e fora 

de sala, o tempo de duração das aulas, etc. 

 

 Ponto 11: Capacidade dos Buffers (“Amortecedores”) e estoques de 

segurança 

   

Buffer aqui aparece como um conceito de difícil tradução, mas que pode ser 

entendido como um “amortecedor”, ou seja, algo que está estocado para que se evitem 

flutuações descontroladas no sistema ou mesmo o colapso. Podemos também imaginar 

um lago grande que recebe água de diversos rios assim como fornece água a tantos outros. 

O fluxo de água no lago é sempre muito mais lento do que aquele nos rios, quanto mais 

estreito o canal, maior a pressão na água. Certamente escuta-se muito mais sobre 

catástrofe em rios do que em lagos. Essa imagem é útil para entender o que seria um 

buffer, isto é, seria um desses lagos, menos suscetíveis a variações do sistema. 

É possível perceber um pouco desse conceito quando se observa a existência de 

organismos como o Banco Central Americano, ou mesmo os fundos de pensão do 

governo. Essas reservas estão aí para evitar possíveis impactos e instabilidades no 

sistema. 

Muitas vezes é possível estabilizar um sistema aumentando a capacidade de um 

buffer, mas se um buffer é demasiadamente grande, o sistema pode tornar-se inflexível e 

muito lento em suas reações. Esse trade-off é intimamente vivenciado pela gestão de 

estoques na logística das empresas, isto é não se pode pecar pelo excesso nem pela falta 

imprudente de reserva. 

 

O Ponto 11 no DEI: 

Do ponto de vista da Universidade, observa-se que não existem grandes buffers. 

Em grande parte, isso se deve ao padrão de gestão na máquina pública como um todo. 

Tanto é evidente essa ausência de “amortecedores” que se verifica constantemente a 

ruptura do suprimento em diversos aspectos, materiais, salários e até mesmo concursos. 

Essa instabilidade ocorre em sistemas sem buffers. 
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Sendo assim, o grau de liberdade do DEI para agir nesse ponto de alavancagem é 

reduzido uma vez que a maior parte de seus recursos financeiros provém do orçamento 

destinado pela universidade. Mesmo diante desse cenário atual, existem ainda outras 

fontes de entrada de recursos financeiros no DEI, como os cursos pagos de MBA que o 

mesmo promove. Essas fontes se fortalecidas juntamente com a melhora do sistema como 

um todo podem favorecer no futuro a existência de buffers que previnam o departamento 

das oscilações de seu ambiente. É claro que isso dependerá de uma alocação inteligente 

dos recursos. 

 

 Ponto 10: Estrutura dos estoques materiais e seus fluxos 

 

A estrutura física em si do sistema e seus canais, por onde passa o fluxo e se 

estocam os materiais pode ser também um ponto de alavancagem do sistema, porém 

muitas vezes é difícil e muito dispendiosa a transformação nesse ponto. Não raro, grandes 

sistemas encontrariam um cenário de equilíbrio melhor caso pudessem redesenhar sua 

estrutura física. 

 

O ponto 10 no DEI: 

Esse ponto ressalta a influência que gera, por si só, a mudança dos espaços e dos 

canais ou meios nos quais se dá o fluxo tanto de materiais quanto de pessoas no sistema. 

No DEI esses pontos podem ser observados na estrutura física do departamento e nos 

mecanismos de manuseio dos materiais, por exemplo, no fluxo dos processos 

administrativos internos. Como o DEI tem interface com outros setores da UFRJ o mesmo 

recebe e envia periodicamente documentos, declarações etc. Esses documentos muitas 

vezes se acumulam na mesa dos servidores, o que pode prejudicar a organização e devida 

priorização dos processos administrativos.  

 

 Ponto 9: O tempo de demora das reações (delays) 

 

 Os tempos de atraso entre causa, efeito e reação ao efeito são perceptíveis no dia-

a-dia e em todas as organizações. Verifica-se, por exemplo, o tempo de atraso entre o 
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ajuste de um preço e o novo equilíbrio de oferta e demanda na economia, o tempo de 

atraso entre os primeiros testes de uma tecnologia e a geração de novos produtos que a 

incorporam no mercado, etc. 

O tempo de reação curto demais pode levar a oscilações amplificadas pelo 

nervosismo da resposta. Já o tempo de reação longo demais geralmente leva ao caos e ao 

colapso dependendo do quanto tempo leva.  

É geralmente mais fácil mudar a velocidade da mudança do sistema, de modo que 

o tempo de resposta não irá causar grandes problemas. E é por isso que taxas de 

crescimento (devido a ciclos feedback positivo) estão num nível mais elevado de ponto 

de alavancagem. Também por esse motivo, tornar mais lento o crescimento econômico é 

um ponto de alavancagem significativo no modelo de mundo de Forrester, mais do que 

alimentar o crescimento tecnológico exponencial e o livre preço de mercado (que seriam 

medidas para acelerar o tempo de ajuste). Ressalta-se, assim, a diferença entre o 

pensamento de Forrester e aquele do tcheco Schumpeter, que defendia o fomento à 

inovação, ao empreendedorismo e ao livre mercado para a estabilidade do sistema 

capitalista.  

Meadows alerta que a mudança do tempo de resposta pode ter grandes efeitos nos 

sistemas e por isso é preciso mexer com a certeza de estar contribuindo para a direção 

certa. 

 

O Ponto 9 no DEI: 

Antes de se analisar a existência ponto 9 no DEI, é preciso enxergar o enorme 

impacto que este ponto tem tido no comportamento das sociedades enquanto sistemas. 

Certamente, aqui, a internet, as novas plataformas tecnológicas, bem como os novos 

aplicativos, tomam um papel de destaque. Atualmente, observamos o surgimento de 

soluções tecnológicas que aceleram, e muito, o tempo de resposta dos sistemas.  

Talvez o maior exemplo seja o Whatsapp, que já era, em 2014, o maior veículo de 

informação instantânea (publicado em www.veja.abril.com.br, em 19/02/2014 às 19:15),  

e, junto com ele, os aplicativos como Uber e Waze que veiculam e intermediam 

informações acerca do trânsito e possibilitam a escolha pelo transporte até o seu destino 

de forma inteligente. Com essas mudanças, o sistema hoje é capaz de reagir mais rápido 
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a gargalos no trânsito, ao “estoque” de táxis sem clientes, ou seja, aos impedimentos 

logísticos em geral dentro de uma cidade. 

No DEI há o surgimento, em velocidade discreta, de soluções que diminuem o 

tempo de reação a eventos. Tais soluções são, por exemplo: o moodle, o email interno e 

talvez o maior deles, o SIGA. Essas soluções possibilitaram que processos como a 

divulgação das datas das provas, a inscrição de alunos nas disciplinas, o acompanhamento 

de processos internos, tudo isso ocorra com maior fluidez e menores tempos de resposta.     

 

 Ponto 8: A força dos ciclos de feedback negativos  

 

Ciclos ou loops de feedback negativos são onipresentes nos sistemas. A natureza 

em si os contém e os seres humanos os inventam para manter importantes sistemas dentro 

de limites seguros. 

Um ciclo de termostato é um exemplo clássico de feedback negativo; a sua 

finalidade é a de manter o estado chamado "temperatura ambiente".  Um sistema 

complexo possui loops de retroalimentação negativa e assim podem reagir a diferentes 

condições e impactos. Alguns desses circuitos podem permanecer inativos por muito 

tempo, como, por exemplo, a nossa capacidade de suar para baixar a temperatura do 

corpo, ou o sistema de escoamento em um lago represado, mas sua presença é 

fundamental para o bem estar dos sistemas no longo prazo. 

Um dos grandes erros cometidos na gerência de sistemas complexos é despi-los 

desses mecanismos de resposta à emergência porque eles parecem caros demais para a 

frequência com que são utilizados. No curto prazo o efeito disso pode não ser visível, mas 

essa atitude pode limitar drasticamente, no longo prazo, a gama de condições sob as quais 

o sistema pode sobreviver.  

O poder de um ciclo negativo consiste na sua capacidade de manter um 

determinado estoque ideal ou perto do seu objetivo. Lembremos aqui que, na terminologia 

da abordagem sistêmica, a palavra estoque não se limita à sua conotação física e material, 

mas pode ser comparada a qualquer grandeza acumulável, tangível ou não. 
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O Ponto 8 no DEI: 

 

No caso do DEI, não se observam ciclos de feedback negativo bem estruturados, 

embora os mesmo existam. Em grande parte isso se deve à estabilidade do emprego 

público.  

Por exemplo, em relação à existência de aulas de má qualidade, um claro estoque 

a ser controlado pelo departamento, não existe um mecanismo de controle que responda 

a esse fenômeno de forma rápida e emergencial, como um mecanismo de informação 

constante dos alunos acerca das aulas ou mesmo um mecanismo de atuação diante de um 

alto índice de reprovação de uma disciplina. Em relação ao número de horas de aula não 

cumpridas, sequer existe um mecanismo de detecção do tempo cumprido em cada aula (é 

valido lembrar que é fundamental para um sistema de controle negativo a existência de 

um aparato de detecção da situação atual).  

Em relação ao estoque de processos parados no departamento, não existe um 

mecanismo que funcione de forma sistemática para redução desse estoque. Finalmente, 

em relação ao tempo de trabalho dos servidores, a inexistência de ponto eletrônico abre 

margem para um estoque imprevisível de horas não cumpridas.   

   

 

 

 Ponto 7: As vantagens em controlar os ciclos de feedback positivo 

 

 Um ciclo de feedback negativo é autocorreção, um ciclo de feedback positivo é 

auto reforço. Quanto mais as pessoas têm filhos, mais crianças crescem e podem ter mais 

filhos, quanto mais pessoas infectadas, mais se dissemina uma virose e mais pessoas 

ficam infectadas.  

Não existe um juízo de valor na palavra “positivo” aqui, um ciclo positivo é aquele 

que quanto mais uma grandeza existe, maior é o potencial de crescimento dela. Dessa 

forma, observa-se que os termos “ciclo vicioso” e “ciclo virtuoso” são ambos os casos de 

loops de feedback positivo. 
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Segundo Donella Meadows, é mais vantajoso tentar conter ciclos de feedback 

positivo indesejáveis do que tentar fomentar ciclos de feedback negativo. Por isso, esse é 

um ponto mais poderoso de alavancagem. Isso, de certa forma, é um jeito erudito de 

reforçar o senso comum de que “é melhor cortar o mal pela raiz”, ou “é melhor prevenir 

do que remediar”.  

 

O Ponto 7 no DEI: 

No DEI observa-se também a existência de ciclos de retroalimentação positiva 

como, por exemplo: quanto mais alunos bem preparados entram nos cursos, melhor é o 

nível dos alunos que se formam, consequentemente, mais alunos bem preparados 

quererão entrar nos cursos; quanto menos servidores cumprem o tempo total previsto para 

a realização de suas funções, menos servidores querem cumpri-lo; quanto menos espaço 

se dá aos alunos para influenciarem na qualidade das aulas, menos alunos lutam por esse 

espaço e menor é a sua influência nesse feedback;   

De fato, impedir os ciclos de feedback positivo é menos custoso e mais poderoso 

para qualquer sistema. Nesse sentido um controle, por exemplo, do nível do aluno que 

entra na faculdade seria muito mais impactante do que tentar corrigir e guiar seu 

desenvolvimento por meio de controles de feedback negativo. Porém o controle de 

entrada dos alunos não compete ao departamento, como já fora abordado. 

Entretanto, existem ações que competem ao departamento. O fomento do poder 

de influência do aluno acerca da qualidade das aulas seria uma forma de alimentar um 

ciclo de feedback positivo alternativo ao feedback negativo da reprovação, em suma, 

prevenir em vez de remediar. 

 

 Ponto 6: A estrutura do fluxo de informação 

 

Este ponto relaciona-se intimamente com os dois anteriores, isso porque os ciclos 

de feedback, tanto positivo quanto negativo, só são possíveis se existe um canal de 

informação, de forma que o bom funcionamento deste impacta diretamente no 

funcionamento daqueles. 
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No site www.donellameadows.com.org (acessado em 05/03/2016), encontra-se 

um relato de uma história que representa bem o impacto deste ponto. Existia uma vila 

com várias casas parecidas que foram submetidas à instalação do relógio de medição do 

consumo de energia. Por algum motivo desconhecido, a companhia elétrica instalou o 

relógio de eletricidade de forma diferente nas casas, umas tiveram o relógio instalado na 

frente do domicilio e outras no corredor dos fundos, em um lugar de pouca visibilidade.  

Com o tempo notou-se que as casas que tinham o relógio na sua frente 

apresentaram consumo significativamente inferior ao das demais, que tinham o relógio 

atrás. Essa história nos mostra o impacto do fluxo de informação e do consequente loop 

de feedback negativo no controle do consumo de energia das casas. Muitas vezes o 

simples fato de facilitar um fluxo de informação gera uma grande mudança no sistema.  

 

O Ponto 6 no DEI: 

No contexto do DEI, verifica-se a subutilização ou mesmo o não uso de canais de 

informação que poderiam servir de forma estratégica aos ciclos de feedback do sistema. 

Na verdade, antes disso, não existe ainda a inteligência de que informação ou que 

indicadores gerariam impacto nesse sentido. Por exemplo, quão impactante poderia ser o 

simples fato de tornar visível indicadores como tempo de uso das salas de aula, o 

percentual de reprovação em cada disciplina, índice de aprovação de cada professor pelo 

corpo discente, etc. Atualmente o departamento possui dois principais canais de 

informação ainda subutilizados, o site e os murais nos corredores do DEI.  

 

 

 Ponto 5: As regras do sistema (incentivos, restrições, punições) 

 

As regras de um sistema definem seu âmbito, seus limites, seus graus de liberdade. 

Constituições são os exemplos mais fortes de regras sociais. Leis físicas, tais como a 

segunda lei da termodinâmica, são regras absolutas e, portanto, são mais fortes do que as 

regras sociais. 

Para entender o poder das regras, basta fazer o exercício de imaginar um sistema 

de faculdade diferente, no qual não existem provas ou tempo pré-estipulado para os 

cursos. Imagine que os alunos entrem na faculdade quando querem aprender e saiam 
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quando aprenderam. Ao se imaginar o impacto que a mudança das regras acarretaria em 

nossas ações, é possível compreender o poder das mesmas. Tendo em vista que se deseja 

entender os defeitos mais profundos de um sistema, faz-se necessário prestar atenção às 

suas regras.  

 

O Ponto 5 no DEI: 

O Departamento tem alguma flexibilidade para estipular regras internas no que 

tange seus processos, alocação de recursos, planejamento de disciplinas, seleção de 

professores, etc. Não é possível ao departamento definir regras que fujam a esse escopo, 

por exemplo, não se pode mudar a média de aprovação, ou a carga horária de aula 

necessária para um aluno se formar, isso cabe a outras instâncias. Dessa forma, o DEI só 

pode agir em regras que estejam relacionadas aos seus processos internos.  

 

 Ponto 4: O poder de adicionar, mudar, evoluir a estrutura do sistema. 

Auto-organização 

 

 O poder de mudar é uma coisa intrínseca aos sistemas vivos. Em sistemas 

biológicos, esse poder é chamado de evolução, no contexto econômico é chamado de 

avanço técnico ou revolução social. No vocabulário de sistemas complexos, esse poder é 

chamado auto-organização. Auto-organização significa mudar qualquer aspecto de um 

sistema adicionando novas estruturas, novos laços negativos ou positivos e novas regras. 

O sistema imunológico humano, por exemplo, pode desenvolver novas respostas para 

patógenos que nunca foram encontrados antes.  

 

O Ponto 4 no DEI: 

Nesse sentido, a auto-organização no DEI seria comparável ao seu potencial de 

criar novas respostas aos alunos, novos métodos de planejamento, novos processos, novas 

regras que não existiam e que se moldem as necessidades do sistema. Esse ponto de 

alavancagem é o terreno das inovações que se adaptam a novas realidades.   

O aluno de hoje, assim como os professores e o governo de hoje, são diferentes 

daqueles da década de 90.  Isso leva a questionar se o sistema se adaptou a essas mudanças 

para que sobreviva às possibilidades de cenários futuros, ou mesmo se o potencial criador 

e evolutivo do departamento está sendo totalmente utilizado. Nesse sentido, o simples 
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fato de se implementarem ciclos de discussão e brainstorm já traz à tona tais gaps e 

inovações dentro das organizações.   

 

 Ponto 3: O objetivo do sistema 

 

A meta de um sistema é um ponto de alavancagem superior à capacidade de auto-

organização. Se o objetivo, por exemplo, é trazer mais e mais pessoas sob o controle de 

um sistema de planejamento central particular (o império de Genghis Khan, o mundo do 

Islã, a República Popular da China, o Wal-Mart, Disney, qualquer que seja), então tudo 

mais abaixo na lista, os estoques físicos e fluxos, loops de feedback, os fluxos de 

informação, comportamento, mesmo auto-organização, tudo será torcido para estar em 

conformidade com esse objetivo. 

É por isso que é difícil discutir se uma nova tecnologia de impacto, como a energia 

nucelar e a engenharia genética, são coisas boas ou ruins. A única coisa que se pode dizer 

é que isso irá depender de com que meta as organizações irão empregar tais tecnologias. 

É claro que em um sistema há metas internas, presentes em ciclos de feedback e em fluxos 

de informação por exemplo. Mas existem metas cuja alavancagem é ainda maior, são as 

metas do sistema como um todo.  

Não é raro encontrar pessoas ou peças de um sistema que desconhecem as metas 

do todo. O objetivo de manter competitivo o mercado tem que superar a meta de cada 

corporação de eliminar os seus concorrentes, assim como nos ecossistemas, o objetivo de 

manter as populações em equilíbrio e em evolução supera a meta de cada população 

separadamente se reproduzir sem limite. 

Donella Meadows diz que mudar os jogadores no sistema é uma intervenção de 

baixo nível, enquanto os jogadores se encaixam no mesmo sistema antigo. A exceção a 

essa regra está no topo, onde um único jogador pode ter o poder de mudar o objetivo do 

sistema.   

 

O Ponto 3 no DEI: 

No departamento, esse ponto de alavancagem pode ser observado, assim como no 

governo, pelos diferentes objetivos que cada chefe de departamento introduziu ao sistema 

ao longo do tempo, e as consequências em todos os demais pontos de alavancagem 
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durante seus mandatos. Por exemplo, um chefe de departamento pode restringir os 

objetivos do departamento aos objetivos dos docentes ou ajustar todo o sistema a 

idealizações políticas, ou dar mais espaços aos alunos e focar na boa formação dos 

mesmos. Essa escolha é fundamental e irá nortear todas as demais.  

 

 

 

 

 

 Ponto 2: O mindset ou paradigma do sistema 

 

Um dos ditos famosos de Jay Forrester acerca dos sistemas complexos é: “Não 

importa a forma como a legislação tributária de um país está escrita. Há uma ideia 

partilhada nas mentes das sociedades sobre o que é uma distribuição justa da carga 

tributária”.   

A ideia partilhada nas mentes da sociedade, suas grandes suposições, constituem 

o paradigma da sociedade ou o conjunto mais profundo de crenças sobre como o mundo 

funciona. Paradigmas são as fontes de sistemas. A partir deles, de acordos sociais 

compartilhados sobre a natureza da realidade, surgem objetivos do sistema e os fluxos de 

informação, feedbacks, stocks, fluxos e tudo o mais sobre sistemas.  

Pessoas como Einstein e sua hipótese de que matéria e energia são 

intercambiáveis, Adam Smith postulando que as ações egoístas de jogadores individuais 

em mercados competitivos acumulam riqueza para o bem comum, ou mesmo Gandhi 

apresentando um novo tipo de resistência, ao mesmo tempo eficaz e sem violência, são 

indivíduos que conseguiram intervir em sistemas ao nível do paradigma, e por isso 

atingiram um ponto de alavancagem que transformou totalmente o sistema. 

Pode-se dizer que paradigmas são difíceis de mudar, porém não existe nada de 

físico, ou caro, ou mesmo lento no processo de mudança de paradigma. Em um único 

indivíduo, a mudança de paradigma pode acontecer em um milésimo de segundo, só é 

preciso um clique na mente. Sociedades inteiras são diferentes, resistem mais fortemente 

para defender seus posicionamentos. 
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Nesse sentido, Thomas Kuhn que escreveu sobre as mudanças de paradigma da 

ciência, apresentou um passo a passo para a mudança:  

Em poucas palavras, continue apontando para as 

anomalias e falhas no velho paradigma, continue insistente, e em 

voz alta e com a garantia da certeza, você insere as pessoas com 

o novo paradigma em locais de visibilidade pública e poder. Não 

perca tempo com reacionários; trabalhe com agentes de mudança 

e com a vasta terra média de pessoas que estão de mente aberta. 

 

O Ponto 2 no DEI: 

Como todo paradigma, no DEI, os que ali existem são tão fortes quanto 

silenciosos, e exercem grande influência sobre todas as ações tomadas incluindo a 

formulação da meta do sistema (Ponto 3). 

Alguns: 

 Servidor público nunca é demitido. 

 O aluno é o principal responsável pelo seu ensino, sendo o professor apenas um 

guia para dúvidas e tendo pouca responsabilidade no processo. 

 Um professor sempre tem plena condição de avaliar os alunos, sem equívoco e 

sem injustiça.  

 O DEI é uma instância pública, então nunca será eficiente. 

 O trabalho de campo prepara o aluno para a realidade e consiste num método 

eficiente de ensino (quase todas as disciplinas do DEI promovem trabalho de 

campo). 

 

 

 Ponto 1: O poder de transcender os paradigmas: a percepção de Verdade 

 

Existe ainda um ponto de alavancagem mais poderoso do que mudar um 

paradigma. Segundo Donella Meadows, o ponto mais elevado de alavancagem está na 

percepção de que é ou não verdade. A pensadora estabelece em seus textos um juízo de 

valor, no qual sobressai sua crença de que não há verdade absoluta. Meadows diz que, 

quando não se encara um paradigma como verdade, pode-se manter solto e escolher qual 

paradigma lhe serve para alcançar determinado propósito.  
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Cabe falar que existem outras formas de pensamento que se diferem da pensadora 

Donella Meadows em relação ao seu senso de realidade. O juízo de valor de que é melhor 

não acreditar em verdades absolutas é criticado por muitos outros pensadores. Meadows 

cria uma argumentação lógica que está pautada numa visão materialista do mundo. Outros 

enxergam que o ponto 1 de Meadows abre caminhos para discussões que viriam em 

seguida, o estudo do que é o existir ou o ser, que só é feito por meio da metafísica.   

  

O Ponto 1 no DEI: 

Trata-se agora de algo muito profundo que é a capacidade perceptiva do real 

daqueles que compõe o DEI. Isso inclui o senso inteligível de cada membro perante o 

mundo e sua própria existência. Certamente, é um ponto que escapa à capacidade de 

análise do presente trabalho, de forma que a discussão deste aspecto no DEI poderá ser 

feita em trabalhos futuros. 

 

 

 Resumo dos pontos de alavancagem e potencial de atuação do DEI nos 

mesmos 

 

Ao longo dos 12 pontos buscou-se salientar a diferença de impactos causados no 

sistema pela atuação em cada um deles, bem como a aplicabilidade desses impactos ao 

caso de estudo. Note que o ponto 12 representa mudanças de pouco impacto e que, em 

geral, não estão sob a gerência do departamento. Os pontos 11 e 10 dizem respeito à 

estrutura física do sistema, de forma que representam medidas de grande custo e que 

também não tem impacto direto na qualidade do processo principal em questão, a aula.  

O ponto 9 é talvez o primeiro que toca em iniciativas que já estão sendo feitas na 

UFRJ como um todo, porém aí consegue-se achar ainda muita possibilidade de 

alavancagem. Os pontos 8 e 7 são respectivos aos ciclos de controle, nesse caso ressalta-

se o potencial de ação do DEI e o baixo custo diante do impacto de tais ações.  

O ponto 6 muito tem a ver com o ponto 9, pois este possibilita o controle e a 

qualidade daquele. Isso significa que há uma sinergia entre eles, a ação no ponto 6 pode 

acarretar melhora direta no ponto 9, e ambos juntos podem gerar significativa mudança 

no sistema.   
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O ponto 5 é o primeiro que entra no âmbito estratégico da organização e, portanto, 

está intimamente relacionado com os pontos de 1 a 4. Pode-se considerar o ponto 5 como 

um estágio intermediário entre o escopo das decisões táticas e o escopo das decisões 

estratégicas do departamento. Este ponto é poderoso, porém as regras não são tão 

frequentemente mudadas, já que são submetidas a muitas instâncias e não dependem 

unicamente do chefe de departamento. O ponto 4, o da auto-organização, é aquele que 

abre margem para inovação, seja ela de processos, estruturas, fluxos, estoques, ou 

ferramentas. Ele promove o estabelecimento da homeostase sistêmica, é o elemento que 

concilia o que é predito pelos pontos 3,2 e 1 à realidade expressa pelos demais pontos.  

Sendo assim, o ponto 4 tem um poder de forte impacto em todos os demais pontos 

anteriores. Talvez aqui se encaixe os esforços como a remodelagem de processos e o 

repensar a cadeia de valor do DEI. Os pontos 3, 2 e 1 são a fonte da justificativa dos 

demais pontos e em diferentes níveis são eles que direcionam todas as ações do DEI. 

Esses pontos geralmente são impactados por entidades externas ao departamento, como 

a direção da escola politécnica e a reitoria, mas existe sim uma parcela que é fruto da 

forma de pensar e gerir do chefe de departamento. 

Feita essa análise dos pontos de alavancagem no caso de estudo, cabe ao próximo 

capítulo, explicitar, sob a ótica da estratégica, em especial da teoria de capacitações 

dinâmicas, quais seriam os pontos mais fracos neste momento, que impedem o sistema 

de atingir melhor patamar em suas atividades. 

 Em outras palavras, fez-se neste capítulo uma leitura dos pontos de alavancagem 

que se abrem à frente da gerência do DEI neste momento, ou seja, como o departamento 

poderia interferir no sistema. O próximo capítulo se encarrega de esclarecer em quais 

destes pontos está a chave para que se estabeleçam as capacitações dinâmicas necessárias 

ao seu sucesso no longo prazo, ou seja, onde atuar no sistema. 
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4 ESTRATÉGIA E PLANEJAMENTO DO DEI 

O capítulo discute a estratégia no contexto do DEI sob o prisma de diferentes 

escolas no ramo da estratégia organizacional, em especial, baseando-se na teoria das 

capacitações dinâmicas discutidas em Proença (2003). 

4.1 As Origens do Pensamento Estratégico 

Ao longo do século XX, muitos pensadores dedicaram sua obra ao entendimento 

das organizações e seus sistemas produtivos e de como esses sistemas conseguem obter 

algum sucesso em um ambiente intrinsecamente competitivo como o capitalismo. No 

início do século XX, o cenário mundial apontava para a industrialização crescente dos 

países e, consequentemente, para o aumento dos mercados em proporções anteriormente 

inimagináveis.  

Logo no início do século, o mundo, em meio às discussões e às possibilidades 

produtivas para a nova era industrial, foi exposto aos estudos de Frederick Taylor, 

publicados em 1911 ("The Principles of Scientific Management", resultado de 30 anos de 

pesquisa). Foi nesse momento que se deu, certamente, a primeira grande quebra de 

paradigma no campo da Administração e, não raro, muitos enxergam tal feito como o 

embrião para o que chamamos hoje de Engenharia de Produção ou Engenharia Industrial. 

Taylor mostrou ao mundo uma administração fundamentada no método cientifico, 

uma proposta de se dividir as atividades intelectuais das atividades manuais, mas, 

sobretudo, sua obra pode ser resumida como uma defesa por uma produção altamente 

metodológica e padronizada.  

Os estudos de Taylor paralelamente com os do francês Fayol, contribuíram para 

os feitos de Ford em sua criação da linha de montagem na produção de automóveis. Nessa 

época, os mercados aceleravam seu crescimento e, basicamente, a velocidade e o volume 

de produção eram suficientes para um diferencial competitivo formidável. Além disso, a 

falta de concorrentes à altura fazia com o que os consumidores fossem menos sensíveis 

ao preço imposto pela Ford. Tudo isso favoreceu uma espiral de sucesso para a empresa. 

Esses traços marcantes do taylorismo e do fordismo constituíram a base do chamado 

sistema americano de produção. 
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Com o passar dos anos, o mundo experimentou um período de paralisia naquele 

crescimento eufórico do início do século. Os entraves políticos e, notadamente, as duas 

grandes guerras frearam por algum tempo a expansão dos mercados, embora tenham tido 

também como consequência avanços tecno-científicos posteriormente incorporados pela 

indústria, como a ciência da computação.  

No pós-guerra, o mundo aspirava por uma retomada do crescimento das nações. 

Nesse momento dois japoneses, Toyoda e Ohno, visitando os Estados Unidos da América 

chegaram à conclusão de que o principal problema do modelo de Ford era o desperdício 

de recursos. Deu-se então a centelha para o que se chama de Sistema Toyota de Produção. 

Em meio a uma situação degradante, o Japão utilizou essa nova filosofia como 

motor para uma retomada do crescimento que não só surpreendeu o mundo, mas espantou 

a indústria americana. Pautada na busca pela perfeita qualidade e pelo mínimo desperdício 

a filosofia Kaysen impulsionou a economia Japonesa até o final do século. 

Nesse momento se deu a segunda grande quebra de paradigma nos debates acerca 

dos sistemas produtivos e das organizações empresariais. O mundo, sedento por copiar o 

modelo japonês criou novas concepções de boas práticas tentando assemelhar-se ao 

máximo à Toyota. 

No entanto, no final da década de 80, o debate encontrou um momento, digamos, 

delicado. Muitas empresas não conseguiram reproduzir o modelo japonês, ou mesmo que 

o tenham feito, não atingiram os mesmos resultados. Isso pôs em questão a defesa de 

modelos de sucesso e das chamadas boas práticas, discutidas nos ramos da estratégia e da 

produção industrial. 

Em seu livro “Em busca da Vantagem Competitiva”, Hayes e Pisano põem em 

questão o pressuposto da necessidade de se replicar as conhecidas boas práticas, como 

uma receita do sucesso para as empresas, propondo um novo olhar que torna particular 

cada caso, cada empresa. A partir de uma rica análise sobre o que é estratégia e sobre os 

verdadeiros fatores do sucesso de uma estratégia intimamente ligada à produção, o livro 

nos propõe uma ótica um pouco mais genérica, porém mais assertiva, pautando seu 

discurso em dois principais pontos, ajuste e foco. Em suma, como dito pelos autores: “O 

livro foca os princípios básicos que criam os fundamentos para o sucesso operacional de 
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uma organização e descreve como seus recursos operacionais e tecnológicos podem ser 

estrategicamente gerenciados”.   

As ideias de Hayes e Pisano estão em consonância com o pensamento da visão 

baseada em recursos, que traz à tona a relevância dos recursos próprios da organização 

para sua possibilidade particular de ser competitiva frente aos concorrentes. Além disso, 

o conceito de ajuste aparece aqui como o elo entre as macro decisões da empresa (suas 

diretrizes estratégicas) e as micro decisões que impactam diretamente as operações e a 

rotina dos recursos. 

As considerações presentes no livro, no que tange o conceito de foco, mostram 

como o grau de especialização ou convergência das atividades para uma determinada 

linha de ação pode favorecer ou desfavorecer a trajetória da empresa. Em geral, uma 

maior flexibilidade, possibilita um grau de customização maior para os clientes, porém 

impacta muito, financeiramente, na empresa. Cabe, em cada caso, ao gestor, perceber 

como estabelecer o ajuste entre os diversos níveis de decisão e que grau de foco é o ideal 

para o negócio. 

Com esses trabalhos, Hayes e Pisano, introduziram as bases para uma nova teoria 

estratégica, baseada não apenas no grau de ajuste e foco, mas nas capacitações especificas 

da empresa e, principalmente, nas capacitações dinâmicas que permitem que a empresa 

progrida no tempo com um determinado foco em inovação. 

Em seus estudos, o brasileiro Adriano Proença, nos mostra essa trajetória do 

debate acadêmico no ramo da estratégia, e nos explica sobre visão baseada nas 

capacitações e em sua dinâmica em meio às mudanças de cenário externo à empresa. 

Baseado nos ensinamentos de Joseph Shumpeter, que afirmou que a inovação é o 

verdadeiro motor do capitalismo, sem o qual seria impossível girar a roda da economia, 

Proença enxerga que a competitividade de uma empresa está intrinsecamente ligada a sua 

capacidade de gerir e criar suas capacitações.   

O pesquisador ressalta a peculiaridade que existe em cada empresa, o valor de sua 

história e de sua cultura, na criação de um diferencial competitivo ao longo do tempo. 
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4.2 A Estratégia no DEI 

Feita essa breve explanação teórica sobre o debate na área de operações e a 

estratégia organizacional, ao longo do último século, é possível, agora, analisar o caso de 

estudo do presente trabalho à luz de tais discussões e conceitos.   

O DEI, como visto no último capítulo, está imerso em um cenário particular e um 

pouco diferente das empresas que disputam em mercados com ampla concorrência. Por 

se tratar de um departamento de uma instituição pública, o mesmo não está submetido 

aos mesmos rigores competitivos das empresas privadas e tampouco suscetível à mesma 

sensibilidade de seus consumidores no que diz respeito a estes influenciarem no modus 

operandi do negócio como nos outros casos.  

Os clientes são a verdadeira fonte de um dos principais feedbacks ou indicadores 

que a organização pode ter, a saber, o grau de efetividade do negócio.  No caso do DEI, 

esse feedback passa a ser lido de forma indireta através do olhar de instituições 

governamentais como o MEC e não pelos próprios clientes, os alunos. 

Somado ao exposto acima, tem-se o fato de que, diferentemente das empresas 

privadas, os funcionários da universidade não estão submetidos ao característico grau de 

competitividade interna das empresas privadas e tampouco ao estilo de avaliação de 

resultados existentes no mercado. De forma que não sofrem influência dos mesmos estilos 

de incentivo.  

Esses dois fatores mencionados nos últimos parágrafos, por si só, tornam 

desafiadora a análise e implantação das técnicas propostas por Hayes e Pisano no que 

tange ao ajuste organizacional, embora seja exatamente o que se pretende fazer a partir 

deste ponto. 

Encarando a UFRJ como uma instituição com diferentes níveis de decisão que, 

tanto na condição de sistema, quanto na condição de organização estratégica, precisa 

alinhar esses diferentes níveis numa mesma direção favorável ao seu sucesso no longo 

prazo de forma sustentável, analisar-se-ão os mecanismos atuais que nela favorecem ou 

desfavorecem o ajuste. 

O primeiro passo é entender que o maior direcionador da universidade pública é 

aquilo que está previsto na Constituição e que fundamenta, por assim dizer, a sua 



57 

 

 

 

existência. Esse direcionador é o responsável pela destinação dos recursos 

governamentais que sustentam todo o ensino superior público brasileiro. 

Destaca-se aqui um ponto importante. Todas as universidades públicas têm, 

portanto, um direcionador comum ditado pela própria Constituição. Porém, os poderes 

estatais exercem pouca influência no microcosmo universitário, a partir do momento em 

que a autonomia e a estabilidade do emprego público conferem às diferentes reitorias a 

liberdade para escolher estratégias diferentes. Não raro tais estratégias são contrárias entre 

si, ou mesmo contrárias ao direcionador principal, “público, gratuito e de qualidade”.  

É importante lembrar que os cargos de gestão na Universidade, como a reitoria, 

os chefes de departamento, coordenadores, etc., são regidos pela dinâmica de mandatos 

periódicos num processo semelhante às eleições governamentais. Esse processo, 

associado ao engajamento político de alguns docentes, favorece que a instituição 

sobreviva ao longo do tempo sem que haja necessariamente um alinhamento estratégico 

das partes.  

Muitas vezes, o que se observa nos gestores é uma visão de curto prazo, que se 

limita ao tempo de mandato de cada cargo de gerência. Esse processo já é conhecido no 

âmbito da política e não é tão diferente no ambiente universitário público. Há exceções 

significativas a essa tendência, assim como há políticos que pensam no país para além de 

seu mandato. Porém essa forte tendência de interesse individual ou partidário consiste em 

um dos maiores entraves ao estabelecimento do ajuste estratégico entre as diferentes 

escolas e os diferentes níveis de decisão dentro das universidades. 

Mesmo assim, existe certo grau de ajuste necessário para que a Universidade 

permaneça recebendo cada vez mais recursos e para que a mesma progrida como uma 

referência de ensino. É preciso aqui, pensar nas possibilidades de se agir dentro da 

Universidade, buscando pura e simplesmente sua melhora como sistema e como 

organização estratégica.  

Nesse sentido, os esforços analíticos aqui empreendidos, buscam por uma melhora 

das atividades fim da UFRJ, enxergando no DEI uma possibilidade promissora de 

mudança do sistema, uma vez que este é responsável pelo principal processo da 

universidade, a aula. 
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Ao analisar o histórico na UFRJ e como essa Universidade obteve alto grau de 

reconhecimento no país, é possível elencar algumas de suas capacitações responsáveis 

por esse sucesso. Em primeiro lugar, o alto nível dos alunos que ingressam na 

Universidade sempre foi um fator impactante para o seu resultado final.  

O privilégio competitivo de universidades públicas gratuitas, frente às privadas, 

na hora de selecionar seus alunos é, certamente, um grande fator para haja esse fenômeno. 

A procura pela universidade gratuita sempre foi tão grande que, por si só, resultou numa 

seleção rigorosa de seus alunos.  

Por sua vez, esse ingresso de mentes selecionadas favorece uma espiral crescente 

de sucesso uma vez que ao ter o reconhecimento do mercado, atrai cada vez mais um 

corpo docente qualificado. Ou seja, o alto grau de seleção dos alunos, o reconhecimento 

do mercado, associados à estabilidade do emprego público são fatores que contribuem 

também para a formação de um corpo docente de nível cada vez mais elevado.  

A princípio, esses fatores estão presentes em todas as universidades públicas 

brasileiras e são, portanto, incapazes de explicar as diferenças competitivas entre elas e 

delas frente às outras universidades do mundo. Grande parte do sucesso de uma 

universidade tanto pública quanto privada frente às demais decorre dos seus critérios para 

alocação de seus recursos tangíveis e intangíveis a fim de estabelecer um ensino robusto 

e de qualidade. Essa é uma visão que está em consonância com a Visão Baseada em 

Recursos (VBR), e nesse ponto, os departamentos são de grande impacto no processo de 

alocação de tais recursos. Pelas resoluções da URFJ, compete aos mesmos a alocação dos 

recursos a eles destinados, o planejamento das atividades de ensino. 

Essa constatação traz importância para as atividades realizadas no DEI que 

impactam diretamente na qualidade de seu processo principal, o de promover as 

atividades de ensino, através da alocação de seus recursos. Conclui-se desta linha de 

raciocínio que uma capacitação crucial para o DEI consiste no domínio e aperfeiçoamento 

dos processos de planejamento, monitoramento e controle de suas disciplinas e suas 

respectivas aulas, pois neles estão contidos o fundamento do sistema. 

Isso significa direcionar não apenas os ciclos de feedback existentes (pontos de 

alavancagem 7 e 8 de Donella Meadows) para uma melhor qualidade da aula, mas 

também atuar diretamente na capacidade de auto-organização do sistema (ponto de 
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alavancagem 4 de Donella Meadows). Mexer na capacidade de auto-organização do 

sistema significa criar novas ferramentas, novos processos, novas regras, todos adequados 

aos perfis existentes de alunos, professores, tecnologias e recursos disponíveis.  

Uma vez tendo elencado esses pontos de alavancagem que possibilitam a criação 

de capacitações fundamentais para o DEI, é preciso enxergar como tais capacitações serão 

úteis no futuro do departamento. O domínio de seus processos fundamentais certamente 

será a força do DEI, mas é preciso também canalizar essa capacitação em uma direção 

coerente com o que tem acontecido no ambiente que o circunda e o afeta, a UFRJ, o 

sistema educacional brasileiro, o ramo da educação em todo o mundo. É nesse ponto que 

o próximo capítulo vai se ater, baseando-se numa leitura de futuro no ramo da educação 

proposta por um renomado professor americano, Clayton Christensen. 
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5 PERSPECTIVAS FUTURAS: O DEI FRENTE ÀS 

INOVAÇÕES DISRUPTIVAS NA EDUCAÇÃO 

O capítulo que se segue, alicerçado nas discussões que o antecedem, abre portas 

para perspectivas estratégicas no DEI tendo em vista as ideais de inovações disruptivas 

no ramo da educação de Clayton Christensen. 

5.1 As inovações disruptivas na educação 

Quando se analisa o sistema universitário não só no Brasil, mas no mundo, 

percebem-se duas fases distintas no cenário da competitividade dessas instituições, que 

foi observado também em outros ramos da educação, nos níveis básico e técnico ou 

mesmo nos cursos livres de quaisquer habilidades, idiomas, artes, culinária, etc.. Para 

entender essas duas fases, é preciso compreender como se dá o processo de inovação e 

diferenciação entre as universidades.  

Clayton Christensen indica que existem dois tipos de inovação: a sustentadora e a 

disruptiva. Segundo o professor, uma inovação sustentadora é uma tecnologia que resulta 

em um produto ou serviço melhor; já no caso da disruptiva, a mesma traz inicialmente 

um produto pior em relação ao modo como o mercado o avalia. Mas também traz um 

novo conjunto de atributos que permitem ao produto ser usado de uma maneira diferente 

dos que existiam antes.  

Diante disso, observa-se um fator que, certamente, infundiu a possibilidade de 

inúmeras inovações disruptivas em diversos setores da sociedade, o ambiente virtual da 

internet e diferentes plataformas como smartphones e notebooks. No ramo da educação, 

isso possibilitou nos últimos anos um crescimento exponencial de cursos online e de 

novas formas de conteúdo para as pessoas de diferentes poderes aquisitivos e diferentes 

objetivos. 

A tecnologia da internet mudou não só aquilo que é estudado, mas o como e o 

onde pode se dar o ensino. É de fato um terreno para inovações disruptivas uma vez que 

atinge grande parcela do público que anteriormente não tinha acesso a esse conteúdo, a 

não ser no ambiente universitário.  
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Clayton Christensen enumera três pontos impactantes das inovações disruptivas 

no contexto do ensino superior: 

1- A inovação combate a falta de consumo; 

Isso quer dizer que, por exemplo, a força disruptiva de uma instituição que 

promove cursos abertos é capaz de gerar grandes efeitos uma vez que atinge um público 

que anteriormente não consumia tal serviço antes. Como um exemplo, de acordo com 

Christensen, esse é um método que está sendo bem utilizado pela educação superior, pois 

muitos modelos estão se voltando para o adulto já inserido no mercado de trabalho, 

possibilitando que ele estude a seu tempo e conveniência. 

2- A inovação foca em um novo público alvo; 

Como dito anteriormente, o foco da inovação disruptiva não é o core business que, 

no caso da educação superior, são os jovens recém-saídos do ensino médio e que irão 

dirigir-se a universidades. Os primeiros MOOCs4 (cursos online de nível superior 

gratuitos e massivos) que começaram a ser introduzidos no mercado em 2011 por 

universidades de ponta dos EUA, como a Universidade de Harvard e o Instituto de 

Tecnologia de Massachusetts, trouxeram consigo inovação, pois introduziram a ideia de 

um curso com a mesma qualidade de uma instituição tradicional sendo oferecido global 

e gratuitamente. 

3- A inovação exige modularidade. 

Na tecnologia da informação, o termo modularidade é utilizado quando um 

software é dividido em diversas partes que operam separadamente para formar o todo, 

tornando-o mais eficiente e de mais fácil manutenção. Essa ideia deve ser utilizada pela 

instituição que busca utilizar tecnologias disruptivas: é preciso ter a habilidade de se 

rearranjar e usar suas diversas peças conforme a necessidade. Para exemplificar, 

Christensen traz o conceito de multiversity, que propõe que os alunos sejam capazes de 

utilizar currículo, professores e outras fontes de conhecimentos oriundos de diversas 

universidades, criando sua própria educação, única.  

Outro exemplo de modularidade são os nanodegrees (nanograduações), que são 

cursos mais curtos, flexíveis e precisos, voltados a estudantes que querem certificações 

                                                 
4 A sigla vem do inglês Massive Open Online Course 
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específicas, em vez de grandes graduações. Para o especialista, os currículos tradicionais 

sempre terão público, mas é importante que as instituições estejam aptas a oferecer, 

também, uma variedade maior para quem quer ter opções. A adaptação ao aluno do futuro 

é uma questão de sobrevivência na área da educação. 

5.2 As inovações disruptivas aplicadas ao DEI 

No contexto do DEI, seu sucesso competitivo diante das recentes inovações 

disruptivas no campo da educação depende inteiramente das capacitações elencadas no 

final do capítulo 4. Em especial a capacitação de dominar e evoluir seus processos 

decisórios que impactam na qualidade da aula. Por sua vez, essa capacitação não será 

possível sem que haja uma intervenção no ponto de alavancagem da auto-organização, 

nos quais se apoiam as inovações e a assimilação de novas tecnologias ao sistema. A 

trajetória de sucesso do DEI nos próximos anos passa por entender como impactar esse 

ponto de alavancagem do sistema, de forma a possibilitar e preservar a qualidade do 

ensino da instituição, que é a base de seu reconhecimento.    

Procurou-se aqui, elencar possíveis pontos de iniciativas que, a despeito das 

limitações do DEI, podem provocar melhorias já no curto e médio prazo sem um 

investimento inicial alto. Essas iniciativas não visam outra coisa, senão preparar o terreno 

para o bom desempenho do DEI frente a essas inovações disruptivas já que estamos, 

segundo Christensen, diante de um novo cenário na educação superior. 

 

5.2.1 Redesenho de processos 

Como visto, é preciso agir nos processos que impactam diretamente na alocação 

dos recursos do DEI e que estão em intima relação com o seu fim, promover o ensino. 

Vê-se assim, que existe muita alavancagem em tornar, por exemplo, o processo de 

planejamento de disciplinas mais inteligente e sistemático, pois é ali que se determina, 

em cada semestre letivo, o número de turmas oferecidas e sua distribuição entre salas e 

professores, etc. Isso irá reduzir o desperdício de recursos e inibir possíveis falhas que 

impactem a qualidade das aulas, como a alocação de turmas maiores em salas menores, 

ou a má distribuição da carga horária em sala entre os professores.  
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É preciso também criar ciclos de feedback positivo e negativo (pontos 7 e 8 de 

Donella Meadows), que contribuam na direção que se quer dar à qualidade das aulas. Isso 

não foge ao escopo da criação de novos processos ou novas ferramentas. 

 Enxergando os enlaces causais demonstrados no Capítulo 3, o DEI pode 

encontrar alavancagem criando ciclos de feedback que impactem diretamente na 

qualidade da aula, por exemplo, buscando novas formas de detectar o sucesso de cada 

aula ou buscando um novo canal de comunicação que possibilite entender as razões das 

repetências nas disciplinas. Muito irá se revelar como possibilidade de mudança abrindo 

conduzindo futuro do DEI para um novo patamar de excelência. 

Ao se estabelecer esse novo patamar na alocação dos recursos e no controle dos 

ciclos de feedback, o departamento terá condição de pensar em novos canais e meios de 

se estabelecer o ensino com os seus alunos. Nunca será possível criar a capacitação de 

estar sempre consonante com as novas tecnologias e perfis de sociedade, enquanto não se 

cria a capacitação de gerir com excelência os recursos que existem hoje. 

 

5.2.2 Informatização e melhor utilização dos recursos 

tecnológicos 

Para que os pontos mencionados no último tópico se concretizem, torna-se 

necessária antes a melhor utilização dos fluxos de informação no sistema. O DEI, em sua 

atual condição, não possui ainda um grau pleno no uso das tecnologias de informação em 

seus processos.  

Em grande parte, isso se deve aos inúmeros trâmites burocráticos do sistema 

público. Porém já existem ferramentas com grande potencial de informação como o 

moodle e o site do departamento que poderiam fornecer um terreno de inovações com 

grande potencial. Mas não existem ainda ferramentas computacionais, por exemplo, que 

facilitem a fluidez dos processos chaves do DEI, quanto mais dos processos de suporte. 

Por exemplo, imagine uma situação hipotética: quando um aluno entra na 

secretaria de seu curso e pergunta onde é a sala de sua disciplina, o funcionário ali 

presente não tem um sistema a sua frente que indique informações como sala, professor, 
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turma, horário, ou até ementa, datas de provas, etc. Hoje, essa informação fica disponível 

apenas fisicamente nos murais do departamento e nas anotações dos alunos.  

Tornar esse fluxo de informação mais fluido tornará o sistema mais apto a possuir 

menores tempos de resposta (Ponto 9 de Donella Meadows). No estado da arte, seria 

possível, por exemplo, antecipar cenários, prevendo a demanda das turmas do semestre 

seguintes, possibilitando uma pré-alocação dos recursos.  

Muita alavancagem existe em informatizar o sistema. Ademais, o investimento 

nesse ponto vai ao encontro da essência do ambiente universitário, nomeadamente da 

Engenharia – criadora de soluções. Cabe ao DEI canalizar esses potenciais de mudanças 

nos pontos de alavancagem aqui mencionados.     
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6 FERRAMENTA DE APOIO AO PLANEJAMENTO  

Nesse capítulo serão descritas as ferramentas desenvolvidas para o auxílio das 

principais atividades do departamento. Como essas ferramentas não estão plenamente 

capazes de solucionar os problemas do DEI e tampouco são muito robustas do ponto de 

vista da Tecnologia de Informação, paralelamente, serão apresentadas soluções do estado 

da arte para as questões propostas.  

As ferramentas já prontas foram desenvolvidas no Microsoft Excel 2007, com o 

auxílio do Visual Basic for Applications.  

Dessa maneira, o capítulo a seguir serve tanto como manual do que pode ser feito 

com o que já existe, quanto para ponto de partida para soluções computacionais plenas. 

6.1 Estruturação dos dados do DEI em tabelas 

Um banco de dados é uma coleção de dados inter-relacionados, representando 

informações sobre um domínio específico. Dessa maneira, quando for possível agrupar 

informações que se relacionam e tratam de um mesmo tema, pode ser oportuna a 

construção de um banco de dados. (Korth 1994) 

A complexidade dos bancos de dados varia conforme o nível das relações entre os 

dados e da quantidade dos mesmos. (SOMMERVILLE 2003) 

Seja qual for o banco de dados, uma primeira etapa do processo consiste em 

organizar os dados existentes em tabelas lógicas que reflitam as entidades e suas 

intrínsecas propriedades. No caso do DEI, as tabelas seriam referentes aos seguintes 

dados:  

i) professores ou docentes;  

ii) salas de aula; 

iii) disciplinas;  

iv) cursos; 

v) turmas; 

(e vi – alunos). 
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Essas tabelas serão descritas detalhadamente em seguida. A boa descrição das 

entidades e suas características é o ponto de partida fundamental para a robustez do 

sistema de gerenciamento do banco de dados (SGBD) a ser implementado. A maior parte 

das tabelas descritas abaixo estão listadas no apêndice desse trabalho, e podem ser 

visualizadas para facilitar a compreensão do texto. 

6.1.1 Tabela de docentes 

Na tabela de docentes, as seguintes informações são essenciais:  

i) Nome;  

ii) Número do Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos 

(SIAPE) – (ou matrícula); 

iii) Situação (ativo, aposentado);  

iv) Lotação (DEI, PEP, etc.); 

v) Vínculo com o DEI (efetivo, substituto, colaborador); 

vi) Lotação intraDEI (produção, econômica, met. quantitativos, petróleo). 

Além dessas informações, pode ser útil para o departamento a inclusão das 

seguintes informações secundárias: 

vii) Sala; 

viii) Telefone (ramal); 

ix) Telefone residencial; 

x) Contato de emergência; 

xi) E-mail. 

 

Sobre essa tabela, é válido apontar alguns comentários. A inclusão do SIAPE (ou 

matrícula) no banco de dados é de suma importância pois esse número é utilizado para 

diversos fins internos, como nos processos administrativos, dentre eles, o de solicitação 

de novos professores substitutos (ver item 2.3.1). 

Professores com situação “aposentado” podem voltar ao departamento como 

professores colaboradores, isto é, todo professor aposentado tem vínculo de colaborador 

(atenção, o contrário não é verdadeiro). Por isso, a importância da manutenção desse 
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registro. Além disso, é claro, esse dado pode ser importante para um possível resgate 

histórico.  

Como já fora explicado no capítulo 2, cada professor é lotado num departamento 

ou instituto, com base no concurso em que esse professor fora aprovado. Professores do 

DEI tendem a ministrar disciplinas do próprio DEI, aquelas com prefixo de código EEI. 

Entretanto, há na universidade um sistema de protocooperação em que docentes de um 

departamento ministram disciplinas de outro departamento. Essa referência cruzada é um 

dos casos que propiciam a existência do status de colaborador. Outro tipo de colaboração 

é aquela voluntária dos professores aposentados ou mesmo terceiros (alunos de 

doutorado, por exemplo).    

Como também já foi descrito no capítulo 2, os professores lotados no DEI têm 

uma denominação interna entre quatro subáreas. A alocação dos docentes do DEI pode 

ser visualizada no quadro 2. (Para mais detalhes, ver item 2.2.1). 

  Com todo esse cenário, as entradas de dados de novos docentes nessa tabela 

acaba sendo, de certo modo, prolixa. Isto é, qualquer pessoa, na eventualidade de 

ministrar oficialmente ou não uma turma referente ao DEI ou ao CEP ou ao Curso de 

Engenharia do Petróleo é candidata a ser registrada nessa tabela. Por outro lado, é 

importante destacar, que estritamente ao departamento, somente as informações dos 

professores lotados no DEI são aquelas de suma importância. 

Nesses sentido, pode ser relevante guardar informações relativas aos dados 

pessoais desses docentes, sinalizados nos itens classificados como secundários de vii) a 

xi), para diversos fins, no que diz respeito a facilitar a fluidez das mais diversas 

informações – ordinárias e eventuais. 

 

6.1.2 Tabela de salas de aula 

Na tabela de salas de aula, as seguintes informações são essenciais: 

i) Nome (F-100, F-122, etc.); 

ii) Capacidade da sala; 
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Essa tabela compacta já atenderia as necessidades do DEI, que contém poucas 

salas.  Para atender ao campo universitário como um todo, o SIGA utiliza bem mais 

parâmetros.  

Em verdade, uma sala no SIGA é reconhecida, por exemplo, pela seguinte 

sequência 36010000.F.01.S.0112. Essa sala é a F-112, pertencente ao DEI. O primeiro 

numeral 36010000 indica a Unidade do CT; F, o bloco; 01, o andar; S, o tipo de local e; 

0112 o número. 

Dessa forma, os parâmetros para o SIGA seriam: 

i) Unidade; 

ii) Bloco; 

iii) Andar; 

iv) Tipo de local; 

v) Número; 

vi) Capacidade da sala. 

A única propriedade acima que merece mais atenção é a iv) Tipo de local. Trata-

se do tipo de ambiente acadêmico, podendo ser Anfiteatro, Auditório, Laboratório, 

Teatro, Sala ou Local externo. 

O Local externo é uma solução para aquelas disciplinas lecionadas fora da sala de 

aula, como, por exemplo, disciplinas que se concentram exclusivamente em trabalhos de 

campo5. Esse “local” acaba sendo fictício, e, por isso não está associado a nenhuma das 

outras propriedades, isto é, o local externo não possui um bloco, nem um andar, nem 

sequer uma capacidade. 

Porque não possui uma limitação de capacidade, na prática, o local externo 

evidencia uma situação na qual os planejadores de turmas (funcionários, chefes de 

departamento, coordenadores, diretores de unidades, etc.) encontram um subterfúgio para 

satisfazer a condição de ocupar uma turma numa sala cuja capacidade não atenderia, em 

condições normais. A existência desse tipo de prática – e em larga escala – é um indício 

claro da falta de padronização e organização dos ambientes acadêmicos, o que justifica a 

                                                 
5 No DEI, não há qualquer disciplina formalmente em local externo, muito embora uma grande 

parte das disciplinas tenha grande foco em trabalhos de campo. 
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necessidade de melhoria de gestão no planejamento de disciplinas, objeto de estudo deste 

trabalho. 

 

6.1.3 Tabela de disciplinas 

No que diz respeito às disciplinas, as seguintes informações são essenciais: 

i) Nome 

ii) Código 

iii) Lotação (DEI, PEP, etc.); 

iv) Lotação intraDEI (produção, econômica, met. quantitativos, petróleo). 

v) Créditos (1, 2, 3, etc.); 

vi) Carga horária (30h, 45h, 60h). 

Uma disciplina é reconhecida pelo seu código. O código da disciplina 

automaticamente também induz sua lotação. A lotação intraDEI só se aplica, é claro, para 

disciplinas com lotação DEI. Créditos e carga horária também são propriedades que se 

comunicam. Para disciplinas teóricas, a cada crédito, uma disciplina tem 15 horas 

semestrais, o que gera o quadro abaixo com as usuais correspondências. (PR-1 UFRJ 

2016) 

Quadro 3 – Créditos e carga horária para disciplinas teóricas 

Créditos Carga horária 

semanal (horas) 

Carga horária 

semestral (horas) 

1 1 15 

2 2 30 

3 3 45 

4 4 60 

 



70 

 

 

 

Para disciplinas com aulas práticas, cada crédito equivale a 30 horas. Em 

disciplinas com ambas, naturalmente, é feita uma soma ponderada. Disciplinas de 

extensão são registradas sob o mesmo código e têm sempre 4 créditos. (PR-1 UFRJ 2016) 

Informação secundária: 

vii) Pré-requisitos. 

Disciplinas também possuem pré-requisitos, o que exerce papel importante no ato 

de inscrição dos alunos. Do ponto de vista gerencial e de planejamento, isso pode ou não 

ser decisivo. O entendimento das relações entre as disciplinas podem ser úteis para a 

previsão das inscrições dos alunos. Como a introdução dos alunos no banco foi 

considerada secundária, a introdução dessas relações também o é.  

6.1.4 Tabela de cursos6 

Cursos de graduação são blocos de atividades que uma Universidade oferece e 

permitem a um cidadão ser especialista em um determinado assunto e seguir determinada 

profissão. “A Universidade Federal do Rio de Janeiro conta com 139 cursos/habilitações 

de graduação, oferecidos nas suas 29 unidades acadêmicas distribuídas em dois campi e 

em diversas localidades” (PR-1 UFRJ 2016) 

O DEI, entretanto, oferece disciplinas para bem menos cursos do que esses 139. 

Além da Engenharia de Produção e da Engenharia do Petróleo, o DEI oferece disciplinas 

para as demais 12 engenharias (Ambiental, Civil, Básico, Computação e Informação, 

Controle a Automação, Materiais, Mecânica, Metalúrgica, Elétrica, Eletrônica e de 

Computação, Naval e Oceânica, Nucelar) e o curso de nanotecnologia.  

Para a maioria desses cursos (Produção, Petróleo, Ambiental, Civil, Computação, 

Básico, Materiais, Metalúrgica, Elétrica, Eletrônica e de Computação, Naval e Oceânica), 

o DEI oferece disciplinas de caráter obrigatório, em especial EEI312 Economia A e 

EE321 Organização das Indústrias. Isso mostra a função central de oferta do DEI perante 

à Escola Politécnica. 

Além das atividades complementares – que são muitas – os cursos podem ser 

resumidos como blocos de disciplinas que um aluno deve cumprir. De acordo com o 

                                                 
6 Essa tabela é a única que não consta no projeto em EXCEL desenvolvido. 
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curso, cada disciplina tem periodização recomendada e um tipo (obrigatória, restrita, 

condicionada).  

Dessa maneira, para os cursos, as seguintes informações são essenciais: 

i) Nome; 

ii) Disciplinas; 

a. Nome (Disciplina); 

b. Tipo; 

c. Periodização recomendada. 

E, secundariamente, 

iii) Coordenador do curso;7 

a. Email; 

b. Telefone. 

 

6.1.5 Tabela de turmas 

 

Turma é a entidade mais dinâmica desse banco de dados. As entradas de novos 

professores, salas, cursos e disciplinas é extremante gradual, seja por motivos 

burocráticos, pedagógicos ou financeiros. Ao contrário, todo semestre, milhares de 

turmas são criadas ao redor dos departamentos da Universidade. No DEI a média é de 

pouco menos de uma centena de turmas a cada meio ano.  

Uma turma é a junção de um professor, uma única disciplina de um ou mais 

cursos, uma sala em um horário determinado. Assim, as variáveis importantes para essa 

entidade serão: 

i) Número; 

ii) Disciplina; 

iii) Docente (ou conjunto de docentes); 

iv) Curso (ou conjunto de cursos); 

                                                 
7 Dependendo do Banco de Dados, o coordenador de curso pode requerer uma tabela própria. 
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v) Sala (ou conjunto de salas); 

vi) Horário; 

vii) Vagas (ou conjunto de vagas); 

viii) Exercício (ou período). 

 O número da turma é uma propriedade gerada pelo SIGA, utilizada para 

identificação da turma no sistema mais facilmente. Cada turma tem um número distinto, 

para um mesmo exercício. A mudança do exercício, a cada semestre, zera esse contador. 

Como essa propriedade é gerada a posteriori pelo SIGA, é necessário na criação da turma 

no SIGA enviar essa informação para o banco de dados local (manualmente ou por leitura 

interbancos). 

 Uma mesma turma, identificada por seu número, pode ser lecionada por um ou 

mais docentes, assim como estar localizada em uma ou mais salas. Se estiver alocada a 

mais de um curso – o que é relativamente comum – então necessariamente estará 

associada também ao que foi chamado de “conjunto de vagas”. 

 No exercício de 2015.2, por exemplo, a turma 8704 (número), correspondente à 

disciplina Economia A foi alocada à Engenharia Mecânica (curso 1) e Engenharia 

Nuclear (curso 2), e lecionadas pelos professores Klítia Bicalho (docente 1) e Roberto 

Ivo (docente 2). À Engenharia Mecânica, foram oferecidas 40 vagas (vagas 1) e à 

Engenharia Nuclear, 20 vagas (vagas 2). É essencial notar que, embora coexistam duas 

habilitações e – por acaso –também dois professores, trata-se apenas de uma turma, 

identificada por apenas um número (8704). 
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6.2   Funções computacionais de auxílio ao planejamento (módulos) 

Através da estruturação das tabelas do banco de dados projetada no item 6.1, 

descrever-se-á nesse item as principais funções que se esperam a partir da leitura da 

escrita nesse banco, isto é, o ambiente front-end. 

6.2.1 Visualização de dados para consulta 

Uma das funções mais diretas e necessárias ao sistema de planejamento de gestão 

é a visualização de dados para a consulta. Tais dados são diversos, como: 

 Dados relativos às diversas entidades exceto turma, isto é, professores 

(funcionários e alunos), disciplinas, cursos, salas; 

 Dados relativos a turmas anteriores ou semestres anteriores; 

 Dados relativos a turmas ou semestre atuais, em especial: 

 Suas características; 

 Quadro de horários: 

 Por dia da semana x sala do departamento; 

 Por período da(o) produção/petróleo; 

 Por sala do departamento; 

 Ocupação de docentes. 

 

6.2.1.1 Consulta das entidades exceto turma 

A leitura das propriedades de professores, disciplinas, cursos e salas é útil aos 

usuários do sistema para consultas rápidas. Muitas vezes, por exemplo, um funcionário 

deseja saber o código de uma disciplina para preencher algum formulário, ou o chefe do 

departamento deseja saber o coordenador de determinado curso para tratar de alguma 

questão. Nesse sentido, é preciso preparar o SGBD para essas leituras.  
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6.2.1.2 Consulta das turmas anteriores 

Pode ser útil aos usuários uma consulta de uma turma anterior, ou mesmo a 

consulta de todas turmas anteriores de um determinado semestre ou professor. Isso pode 

ser útil para alguma confecção de algum relatório ou para a projeção de alguma situação 

inerente ao planejamento de novas turmas. 

 

6.2.1.3 Consulta das turmas atuais 

No decorrer do semestre, a consulta relativa às turmas atuais é de grande apoio 

interno ao departamento. Muitas vezes, a entrada de um simples aluno na secretaria 

perguntando “Onde está sendo dada a disciplina de Cálculo I?” poderia ser resolvida com 

o auxílio do sistema. 

A consulta individual relativa a uma turma, exemplificada acima, deve admitir 

como entrada do usuário a combinação entre o nome da disciplina e o curso, gerando as 

informações relativas a(s) essa(s) turma(s). 

Há de haver também a consulta relativa aos professores do DEI, como campo de 

busca Professor, gerando a agenda desse professor (graficamente) e suas respectivas 

turmas. Evidentemente, é possível agrupar a leitura do banco de dados de semestre atuais 

e anteriores em um só módulo, desde que o exercício seja um parâmetro de pesquisa. 

Todavia, a consulta das turmas atuais se dá com bem mais intensidade. 

Ao exigir do sistema a consulta de turmas atuais, no entanto, ele deve estar 

preparado para se posicionar no tempo, e os semestres letivos nem sempre estão 

sincronizados com o calendário padrão. Assim, pode ser necessário um módulo de check-

in e check-out para que o usuário entre com as datas oficiais da UFRJ. Ou, o que parece 

mais simples, utilizar, de fato, o exercício como parâmetro.      

A geração de relatórios com todas as turmas de um semestre e a visualização 

gráfica da agenda de docentes são as únicas utilizações previstas já implementadas e 

podem ser visualizadas a partir das imagens abaixo. 
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Figura 5 – Verificação de turmas 

Fonte: Própria 

 

Figura 6 – Output da Verificação de turmas 

  Fonte: Própria 
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Figura 7 – Visualização gráfica do horário de docentes 

Fonte: Própria 

 

A geração de quadros horários para a visualização de alunos, funcionários e 

professores é um dos resultados mais importantes do sistema. O programa em Excel já 

gera as principais visões gráficas: i) por dia da semana x sala do departamento; ii) por 

período da(o) produção/petróleo; iii) por sala do departamento.  

As três visões são complementares, pois embora mostrem essencialmente as 

mesmas informações, as veem sob ópticas diferentes. A visão (i), que confronta os slots 

de horários8 com as salas do departamento, tendo em cima os dias da semana, é importante 

para a visualização da atividade real do departamento em determinada hora. Tal visão 

pode, facilmente, proporcionar ao gestor a visualização de alguma inconformidade, como, 

por exemplo, a existência de algum horário do dia com oportunidades para (re)alocação 

de disciplinas. 

Essa visão vem sendo usada, também, no contexto de planejamento das 

disciplinas, à medida que ela permite a visualização fácil de possíveis permutas entre 

disciplinas e suas salas. Como já fora dito anteriormente, isso acaba acontecendo com 

frequência com o planejamento a posteriori.  

                                                 
8 Os slots de horários são em 12, marcados no espaço de uma hora, começando às 7h e terminando 

às 19h, ou seja 7-8, 8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19. 
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Ao contrário da visão (i), de uso interno, as visões (ii) e (iii) são de domínio 

público, publicadas no site do departamento – somente a visão (ii) – e colocadas nos 

murais e nas salas do departamento. A perspectiva (ii), que confronta os slots de horários 

com os dias da semana, tendo em cima os períodos da produção (1º, 2º, etc.), é a principal 

fonte dos alunos dos horários de um segmento. Além disso, ele é importante para o 

planejamento, pois é sempre preferível a elaboração de horários sem os famosos 

“buracos” para os alunos. 

Finalmente os papéis referentes à visão (iii), que confronta também os slots de 

horários com os dias da semana, mas tendo em cima as salas do DEI, são fixados nas 

respectivas salas e são importantes, além de visualização por alunos e professores 

transeuntes, para manutenção, limpeza e segurança. As três visões aqui referidas estão 

apresentadas nas páginas a seguir. 
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Figura 8 – Visão i) por dia da semana x sala do departamento 

Fonte Própria 
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 Figura 9 – Visão ii) por período da(o) produção/petróleo. 

Fonte Própria 
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Figura 10 – Visão iii) por sala do departamento. 

Fonte: Própria 
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6.2.2  Módulo de planejamento de novas turmas 

Como dito no item 2.3.2, o planejamento de disciplinas é a atividade cerne de 

qualquer departamento. Dessa maneira, é importante que o banco de dados esteja 

preparado para auxiliar principalmente a essa atividade. 

Para planejar turmas para um novo semestre, uma ideia natural é tomar o semestre 

anterior como parâmetro ou melhor estimador, e a partir daí propor mudanças 

conjunturais. Analogamente, é como se uma família preparasse a ceia de natal pensando 

em toda a comida que sobrou no evento do ano passado.  

Manter um mesmo padrão de abertura de turmas é de suma importância para a 

manutenção de um padrão de horários, no sentido de beneficiar principalmente os alunos 

no tocante ao planejamento de suas rotinas. Nesse sentido ainda, a estabilidade das 

inscrições discentes diminui a imprevisibilidade da demanda, facilitando todo o processo 

de alocação. 

Embora o semestre passado seja um bom estimador para o planejamento das 

turmas, uma ideia ainda melhor é tomar como base o semestre retrasado. A entrada de 

cursos anualmente (especialmente Engenharia do Petróleo e Engenharia Ambiental) e a 

relação dos docentes com os cursos de pós graduação são as maiores justificativas para 

isso. Logo, ao planejar, por exemplo, o semestre de 2016.1 é planejado a partir de 2015.1, 

enquanto o semestre de 2016.2 é planejado a partir de 2015.2. 

Uma pergunta natural que pode surgir nesse ponto é: já que a base de disciplinas 

segue praticamente a mesma, também os docentes e o número de alunos, por que não 

projetar um semestre exatamente – ou praticamente – igual ao de referência sem a 

necessidade de um planejamento e/ou um apoio tecnológico? 

A resposta a essa pergunta já foi genericamente abordada no item 1.1. Mas, além 

do que já fora supracitado, é importante entender o momento do DEI. O horário existente 

é construído historicamente pelos vários chefes de departamento como uma concha de 

retalhos, isto é, a soma de demandas esporádicas de agentes, em especial os professores. 

Portanto, replicar os horários atuais não vai aproximar os novos períodos de horários mais 

adequados no trade-off entre oferta e demanda nesse caso. A necessidade de construção 
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de um horário que globalmente satisfaça todos os agentes de forma justa é o motivador 

de um projeto de otimização, proposta para trabalhos futuros. 

O módulo de planejamento de um novo semestre, idealmente portanto, deve ser 

capaz de ser eficaz em dois propósitos: servir de apoio ao planejamento iterativo do chefe 

do departamento e apresentar soluções iniciais mais próximas de uma solução ótima. 

Enquanto o segundo propósito fica como proposta a trabalhos futuros, a solução da 

primeira abordagem do módulo é detalhada nas páginas a seguir. 

6.2.2.1 Interface de construção iterativa 

A fim de auxiliar o tomador de decisão, uma interface amigável que permita a 

construção a partir de iterações faz-se necessária. A partir dessa diretriz, todo o 

mecanismo de criação desse módulo deve ser pensado a permitir flexibilidade nas 

escolhas de alocação. 

O módulo proposto, presente na aplicação VBA, está ilustrado na página a seguir. 

O texto em sequência serve de manual de referência para o módulo criado e usado para o 

auxílio do planejamento letivo dos últimos quatro segmentos (2014.2, 2015.1, 2015.2, 

2016.1). 
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Figura 11 – Módulo de planejamento de disciplinas 

Fonte própria 
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No canto superior esquerdo, o usuário introduz o semestre de referência no 

primeiro campo e, logo abaixo, o semestre que deseja ser planejado. Usualmente, como 

já foi dito, o semestre de referência é o retrasado em relação ao semestre a ser planejado. 

Sendo assim, a aplicação poderia já sugerir um campo em função do outro, embora 

atualmente não o faça. 

Ao confirmar esses dados a partir da tecla “OK”, a aplicação libera todos os 

demais campos e introduz ao usuário as turmas então abertas do segmento de referência. 

Ao fazê-lo, o número de turmas totais é considerado pendente, pois nenhuma turma ainda 

foi confirmada pelo planejador. 

O usuário então pode, com a tecla “Incluir todas as turmas”, manter o semestre a 

ser planejado idêntico ao de referência para em seguida fazer mudanças pontuais a partir 

do botão “Editar turma já incluída” e dos botões de navegação, localizados na parte 

inferior da interface. 

Alternativamente, o usuário pode percorrer as turmas uma a uma, verificando se 

há alguma desconformidade para com possíveis mudanças, especialmente relativa aos 

docentes, assim checando todas as informações. Nessa abordagem, ele utilizará o botão 

“Incluir turma”. O botão “Não incluir turma” é utilizado para alguma turma que deseja 

não ser aberta no segmento proposto. Usualmente, isso acontece com disciplinas de 

caráter optativo que, muitas vezes, ficam a cargo da disponibilidade dos docentes. 

Ao percorrer todas as turmas do segmento de referência, esse usuário estará no 

mesmo passo que aquele que utilizara o botão de inclusão de todas as turmas. Nesse 

momento, o número de turmas pendentes será zero, e o botão de “Concluir planejamento” 

habilitar-se-á. A conclusão do planejamento dispara a escrita dos dados planejados na 

tabela de turmas e o correspondente segmento de proposição.  

A atribuição de iteratividade a essa interface se dá pela inclusão isolada das turmas 

pelo usuário e a checagem individual de possíveis não conformidades. Mas além disso, o 

processo é justamente interativo, porque mostra as visões gráficas intermediárias dos 

quadros de horário (ver item 6.2.1.3). Dessa maneira, o tomador de decisão pode utilizar 

dinamicamente tais mapas para apoiar a sua decisão ou propor cenários alternativos. Tais 

visões gráficas podem ser acessadas pela navegação através das abas na parte superior da 

aplicação. 
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6.2.2.2 O tratamento de exceções  

Na ciência da computação, o tratamento de exceções é o mecanismo responsável 

pelo resolução da ocorrência de condições que modificam a execução natural de um 

programa. Em outras palavras, muitas vezes um código pode não funcionar para 

determinado cenário. 

Além dos tratamentos de exceções relativas ao funcionamento interno do 

programa no ambiente Office (mostrá-los não é a proposta deste trabalho), há a 

Figura 12 – Exemplo de visão gráfica intermediária.  

Apenas algumas disciplinas do 5ºperíodo da produção aparecem. Cada cor corresponde a uma 

disciplina diferente. 

Fonte própria 
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necessidade do programador antever possíveis falhas do usuário que comprometeriam a 

alocação das turmas. Essas possíveis falhas estão descritas abaixo. 

 Programar uma turma com uma quantidade de vagas superior à 

capacidade da sala alocada; 

 Alocar uma turma em uma sala já ocupada por outra turma; 

 Alocar um professor num horário em que ele já está alocado em outra 

turma; 

 Programar uma turma de um mesmo período de um mesmo curso num 

horário já alocado para outra turma do mesmo período e curso; 

 Programar uma turma cuja carga horária e créditos previstos difiram. 

A cada uma dessas exceções, o programa deve exibir ao usuário uma mensagem 

de erro, conforme mostram as figuras a seguir. 

 

Figura 13 – mensagem de aviso para usuário de lotação da sala 

Fonte Própria 

 

 

Figura 14 – mensagem de aviso ao usuário de conflito de alocação 

Fonte Própria 
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É fundamental que a aplicação tenha esses mecanismos para evitar possíveis 

falhas do gestor na alocação. Todavia, ainda que o fizesse, ao colocar as turmas no SIGA, 

este acusaria os mesmos conflitos. Ainda nesse sentido, uma vantagem do SIGA no 

tratamento das exceções é que ele possui o banco de dados de toda a Universidade, de 

forma que pode prever conflitos entre disciplinas ausentes do banco de dados local do 

DEI.  

Entretanto, o SIGA não trata a penúltima e última inconformidades citada. No 

primeiro caso (entre o mesmo período), porque, na prática, é possível que duas turmas 

sejam alocadas em um mesmo horário. Duas turmas de física experimental, por exemplo, 

podem ser alocadas ao mesmo tempo para que o aluno escolha de acordo com a sua 

preferência individual – docente, amigos na mesma turma, etc. – qual das duas prefere 

fazer. 

No segundo caso, muitas vezes há, de fato, uma diferença entre a carga horária 

semanal e o número de créditos. Disciplinas de extensão, por exemplo, estão associadas 

ao código EEWX02, e têm sempre 4 créditos, independente da carga horária. Dessa 

forma, é por esse motivo que é preferível que o sistema pergunte ao tomador de decisão 

se ele aceita ou não uma inconformidade ao invés de simplesmente rechaçar o conflito de 

alocação.  

 

6.2.2.3 Limitações do módulo de planejamento de novas turmas 

Embora o módulo de planejamento de novas turmas tenha sido um grande 

aprimoramento em relação ao estado anterior (apresentado no capítulo 2), algumas 

limitações encontram-se presentes. Tais limitações serão descritas a seguir. 

O fato de o planejamento estar baseado no semestre de referência – semestre 

retrasado – é uma das grandes boas ideias do aplicação. Todavia, ao se basear em apenas 

um semestre, a memória do semestre imediatamente anterior se perde, o que pode acabar 

gerando um conflito de informações. 

Veja, por exemplo, a turma EEI836, Economia da Empresa em 2014.2 foi 

oferecida às segundas e terças, de 8 às 10. Em 2015.1, por solicitação da professora Klítia 



88 

 

 

 

Bicalho, passou para segundas e quartas, no mesmo horário. Ao solicitar o planejamento 

de 2015.2, a ferramenta irá sugerir o horário de 2014.2, ou seja, segundas e terças. É 

evidente, ao contrário, que seria melhor que a aplicação, ao menos, indicasse que entre os 

semestres anteriores, ocorreu uma mudança.9  

Ademais, muitos dos tratamentos de erros descritos na seção 6.2.2.2 não estão 

programados ou em fase final de desenvolvimento. 

O planejamento de novas turmas foi baseado no âmbito do departamento, e assim, 

não está preparado para situações extraordinárias, às vezes comuns em outras escolas. 

Turmas com mais de 3 slots10 ou mais de 2 docentes não estão contempladas pela 

ferramenta, do jeito que ela foi concebida. Inclusive, essas últimas limitações – 

principalmente a de slots – têm complexidade maior para serem solucionadas.        

Outra carência desse módulo é a ausência de um botão “Adicionar nova turma”, 

que consiga criar uma turma independente do semestre de referência. E essa situação é 

comum, pois a abertura de algumas turmas – sobretudo condicionadas – fica sujeita à 

disponibilidade dos docentes de forma que, nesse caso, a lógica de abertura modifica. Ou 

seja, em vez de ser baseada no semestre de referência, é apoiada na iniciativa dos 

professores. Atualmente, essa adição é feita no banco de dados de forma manual.  

6.2.3 Módulo de planejamento de professores substitutos 

Conforme descrito no item 2.3.1, o planejamento de substitutos é outra atividade 

do DEI. Dentre as tarefas que compõe essa atividade, a elaboração de planilhas 

específicas é o gargalo da mesma. Existem duas planilhas principais, nomeadas de 

formulário 1 e formulário 2. Os formulários 1 e 2 referentes ao planejamento de 2015.2 

encontram-se em apêndice para ilustrar o raciocínio dessa seção. 

Enquanto o formulário 2 é um relatório das turmas oferecidas no semestre corrente 

pelo departamento, o formulário 1 é um relatório de previsão das turmas a serem 

oferecidas no semestre imediatamente seguinte. Um formulário de orientação, nomeado 

formulário 3, é requerido facultativamente.  (UFRJ 2015). 

                                                 
9 De fato, em 2015.2, o horário de Economia da Empresa se manteve às segundas e quartas. 
10 A ferramenta considera cada bloco de horário semanal como um slot. Uma disciplina que tem 

aulas segundas, quartas e sextas, por exemplo, possui 3 slots. 
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Para essa etapa, um módulo de apoio que automatize essa elaboração reduz 

esforços dos recursos humanos. A aplicação em VBA contempla essa automatização. 

Para o fabrico dos dois formulários, são consideradas as disciplinas EEI e EEW dos 

professores efetivos do DEI, listando-as por ordem alfabética dos docentes, conforme a 

solicitação do CEG. 

Analogamente ao que acontece para o planejamento de disciplinas, o relatório 

relativo ao semestre futuro é projetado de acordo com o semestre imediatamente passado, 

o que, na prática faz com que o formulário 1 de um semestre seja baseado no semestre 

retrasado. Assim, o relatório de 2016.1, por exemplo, é fabricado a partir das turmas 

abertas em 2015.1. 

 

 

Embora pareçam bem simples, os formulários requeridos pelo CEG costumam ser 

trabalhosos para os departamentos, porque contêm uma série de pormenores. Tais 

detalhes devem ser incorporados pela aplicação. 

Além disso, o relatório do próprio CEG é confuso e não deixa claro a forma de 

tratamento para as diversas especificidades do complexo processo de alocação docente. 

Figura 15 – módulo de planejamento de professores substitutos 

Fonte Própria 



90 

 

 

 

Um exemplo disso é a ausência, pelo CEG, de uma visão mais sistêmica da Universidade, 

na qual os departamentos se permitem colaborar mutuamente. Ao não dar a devida 

atenção a esses pontos, o que se cria é um ambiente de egocentrismos, no qual muitas 

vezes cada escola ou departamento almeja seu benefício próprio, ainda que na condição 

de degradação da qualidade do ensino como um todo. 

Segundo o CEG, no requerimento de novas vagas e renovações de professores 

substitutos, há muitas variáveis em conjunto que permitem o deferimento ou não do 

pleito. A principal delas é a vacância de professores efetivos, que permite a entrada – 

natural – de um substituto temporário. 

Outra variável importante é a Carga Docente Semanal Média (CDSM), um cálculo 

simples que divide o total de carga horária ministrado pelos professores efetivos dividido 

pelo número de professores efetivos. Nesse sentido, a confecção das planilhas serve, 

principalmente, para fundamentar o pleito nesse ponto.  

Assim, a planilha deve contemplar, também, esse cálculo, o que, na verdade, é 

simples, já que tal funcionalidade esbarra na essência de um arquivo orientado ao Excel. 

O único ponto a ser destacado aqui é a divisão da carga horária entre os professores para 

o caso de disciplinas divididas por mais de um docente, devidamente tratado na aplicação 

já criada. 

Finalmente, é relevante destacar que o cálculo do CDSM leva em consideração 

mais alguns detalhes, tais como a presença de professores efetivos em cargos 

administrativos. Ainda que isso possa ser incorporado ao sistema sem muitas 

dificuldades, por exemplo, através de mensagens iterativas ao usuário, pode ser uma 

escolha inteligente que algumas etapas permaneçam não automatizadas. Assim, o gestor 

tem mais consciência de todo o processo e pode adaptar os resultados gerados pela 

aplicação, num contexto em que muitas vezes, a justificativa do pleito é muito mais 

política do que técnica. 11 

                                                 
11 Evidentemente, não se está insinuando um forjamento dos dados, e sim uma explanação mais 

alinhada para com os objetivos do pleito. 
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6.2.3.1 Limitações do módulo de planejamento de professores 

substitutos 

A geração dos formulários relativo ao planejamento de professores substitutos 

se dá na própria ferramenta. Na ocasião do desenvolvimento, a exportação para 

planilhas externas apresentou maior complexidade. A internalização das planilhas 

demanda ao utilizador que ele faça cópias manualmente das planilhas na ocasião do 

planejamento. 

Além disso, o fato de as planilhas serem reutilizadas, é preciso que o utilizador 

execute um ajuste fino nas mesmas depois da utilização. É comum que seja preciso 

excluir ou adicionar uma ou algumas linhas em branco.  

6.2.4 Limitações gerais da aplicação  

Além das falhas específicas descritas nos itens 6.2.2.3 e 6.2.3.1, a aplicação 

em geral deve ser criticada do ponto de vista da tecnologia da informação, sob alguns 

aspectos, a instabilidade de execução, a baixa segurança dos dados, a dificuldade de 

operação, a ausência de mecanismos de multiuso da ferramenta e o layout. 

Por ter sido criado em um software não tão habituado a incorporação de banco 

de dados e criado na versão 2007 do Microsoft Office, a instabilidade de execução é, 

seguramente, o mais notório defeito do programa. Muitas vezes, ele acaba abortando 

devido a erros internos do sistema operativo do Windows. 

A baixa segurança dos dados é um problema que não foi tratado na criação da 

aplicação, já que o objetivo inicial da mesma não era a de uso por múltiplos usuários. 

Entretanto, ao contrário do anterior, essa deficiência tem solução menos complexa, 

por meio de opções do próprio software.12 

A dificuldade de operação é um problema grave da aplicação. Ainda que a 

maior parte dos módulos tenha funcionamento intuitivo, é visível que é preciso um 

certo know-how para evitar erros de execução e utilizar plenamente todos os recursos 

da ferramenta. Nesse sentido, o fato de as tabelas não incorporarem em essência as 

                                                 
12 O código dos módulos desenvolvidos em VBA é protegido por senha, podendo ser requisitado 

ao(s) responsável(is) da aplicação. 



92 

 

 

 

ligações relacionais entre as mesmas é bastante prejudicial, ainda que seja possível 

contornar esses problemas com uma padronização da utilização pelo usuário.  

Além disso, a ferramenta não está preparada para funcionar em rede, pois, em 

princípio, foi orientada ao tomador de decisão – chefe de departamento. A perspectiva 

de multiutilização, no entanto, é um ponto de alavancagem do sistema e uma clara 

direção de melhoria da aplicação. Finalmente, pelo mesmo motivo, o layout da 

ferramenta não é muito agradável. Essa, inclusive, vem sendo uma crítica sistemática 

do próprio chefe do departamento.  
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7 CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

O trabalho escrito que aqui se encerra teve a intenção de evidenciar os principais 

desafios do Departamento de Engenharia Industrial, vinculado à UFRJ. Sua confecção foi 

alinhada com os objetivos dessa própria célula universitária. 

Espera-se que o diagnóstico elaborado pelos capítulos 3, 4 e 5 sejam fonte de 

inspiração para os professores e funcionários, no sentido de construir um ambiente mais 

próspero e proveitoso a todos os agentes. A partir das soluções propostas pelo capítulo 6, 

é imprescindível que o texto produzido seja um instrumento de mudança em favor do 

departamento. 

A leitura do trabalho por professores e funcionários interessados pode ser, sem 

dúvidas, um ponto de partida para a discussão democrática de novos caminhos a serem 

seguidos. Os autores desse trabalho estarão sempre à disposição para contribuir nesse 

sentido.   

Como descrito nos capítulos anteriores, foi perceptível a necessidade de 

sistematizar o processo de planejamento das aulas semestralmente. Embora há muitos 

anos, houvesse um padrão sendo repetido com relativo sucesso, o modelo não estava 

pensado para otimizar os recursos do departamento, e dessa maneira muitos desperdícios 

ocorriam, sem mesmo que fossem devidamente controlados. 

Um dos problemas mais corriqueiros era o de turmas de alta demanda de alunos 

lotadas em contraste com outras cheias de cadeiras vazias. Muitas vezes, era notável a 

inadequação de, por exemplo, uma disciplina concorrida ser alocada em uma sala de 

tamanho reduzido. 

Nesse sentido, pôde-se perceber nitidamente que há ainda um considerável 

caminho na direção da padronização e automatização das atividades do DEI. Outrossim 

a própria lógica de programação de novas turmas pode ser aprimorada do ponto de vista 

da otimização dos recursos do departamento. 

Embora a ferramenta desenvolvida nesse trabalho tenha alavancado os principais 

processos semestrais do DEI, é perceptível que o grau de melhora do departamento não 

atingiu os resultados mais satisfatórios possíveis. Isso acontece principalmente por 
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algumas razões, dentre as quais se destacam a falta de padronização dos processos do 

departamento, a dependência de agentes externos para a realização das atividades 

departamentais, a ausência de um sistema de informação robusto e a resistência à 

mudança por parte dos recursos humanos. 

A falta de padronização dos processos do departamento aliada à dependência de 

agentes externos é um empecilho para a estabilidade no planejamento de turmas e demais 

atividades do DEI. Na prática, não é possível sistematizar as operações internas sem que 

haja um alinhamento com os demais departamentos e institutos da Universidade. 

Em especial, o Instituto de Matemática e o Instituto de Física têm muita influência 

nas ações do DEI. Como não há um protocolo oficial de abertura de turmas pela Escola – 

ou ao menos na prática ele não existe – muitas decisões prévias relativas ao planejamento 

interno precisam ser reformuladas mediante cenários conflitantes com o planejamento de 

outros institutos.   

Assim, é importante que, em futuros trabalhos, seja prevista uma padronização 

dessas atividades. Começá-la pelo próprio DEI tem a ver com a essência da própria 

Engenharia de Produção. Entretanto, faz-se realmente necessário que exista um 

alinhamento entre as operações internas e o funcionamento geral da Escola Politécnica. 

A melhoria dos recursos computacionais desenvolvidos e sua migração para o 

ambiente online é de grande valia ao departamento. O desenvolvimento de um sistema de 

informação que concilie o que foi criado com as propostas indicadas no Capítulo 6 fará 

com que a segurança dos dados atinja um patamar adequado. Ademais, proporcionará o 

uso da tecnologia pelos diversos coautores do planejamento e o acesso remoto das 

informações. Entretanto, ainda assim, ficou claro que a falta de um arcabouço teórico que 

sustentasse a argumentação das mudanças mais polêmicas, dificultava variações 

estruturais do quadro.  

Não obstante, a proposição de um quadro inicial favorável que procure diminuir de 

maneira justa as disparidades entre benefícios e malefícios a discentes e docentes pode 

levar o departamento a outro patamar no que se refere à quantidade de turmas lotadas e 

situações de inscrições extraordinárias, o que melhoraria a qualidade dos serviços 
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prestados pelo DEI e diminuiria o esforço do chefe de departamento e dos coordenadores 

de cursos. 

Nesse sentido, a reforma curricular do curso de Engenharia de Produção, detentor 

da maioria das disciplinas oferecidas pelo DEI, é uma janela de oportunidade temporal 

para a implementação de um novo quadro de horários, gerado a partir da visão do 

problema como um problema de otimização combinatória. 

Finalmente, o treinamento dos recursos humanos deve ser uma medida 

imprescindível para a consolidação de uma nova fase do departamento. A alta rotatividade 

do chefe do departamento vai de encontro com o fato de esse ser o principal agente das 

atividades departamentais. 

Dessa forma, é preciso que os funcionários – de bem menor rotatividade – estejam 

instruídos acerca dos processos e ferramentas. A continuidade do projeto e a melhoria 

contínua só se darão a partir da internalização das novas técnicas pelas pessoas. 

Finalmente, nós tivemos o prazer de utilizar nosso conhecimento em retorno à 

instituição que nos acolheu. Acreditamos, finalmente, que a garantia de uma Universidade 

pública e de qualidade deve estar acima de interesses puramente mercantilistas, e que a 

educação é a principal forma de transformação da sociedade e do ser humano.    
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APÊNDICES 

Apêndice A – Lista de disciplinas do DEI 

Disciplina Código Lotação Lotação IntraDEI Créditos 

Administração Financeira EEI932 DEI Economica 3 

Anal Sist. de Emp e Produt EEI051 DEI Producao 3 

Analise de Investimentos EEI031 DEI Economica 3 

Análise Eco. Proj Óleo Gás EEI964 DEI Economica 3 

Análise Risco de Invest. EEI034 DEI Economica 3 

Completação de Poços EEW412 POLI-DEI Petroleo 4 

Contabilidade Gerencial EEI735 DEI Economica 3 

Controle de Qualidade EEI753 DEI Producao 3 

Custos Industriais EEI837 DEI Economica 2 

Desenvolvim. Proc Produção EEI602 DEI Producao 3 

Economia A EEI312 DEI Economica 4 

Economia B EEI512 DEI Economica 4 

Economia Brasileira EEI933 DEI Economica 3 

Economia da Empresa EEI836 DEI Economica 4 

Economia da Engenharia  EEI634 DEI Economica 4 

Economia da Engenharia C EEI413 DEI Economica 4 

Economia da Tecnologia EEI033 DEI Economica 3 

Economia do Petroleo EEI966 DEI Economica 4 

Empreend. e Nov. Negócios EEWX02 POLI-DEI Producao 4 

Eng de Reservatorios Petrol I EEI863 DEI Petroleo 4 

Eng de Reservatorios Petrol II EEI864 DEI Petroleo 4 

Eng. de Proc. de Negócios EEI052 DEI Producao 3 

ENGATTI / EP EEWX02 POLI-DEI Producao 4 

Engenharia da Informacao EEI652 DEI Producao 3 

Engenharia de Metodos EEI325 DEI Producao 4 

Engenharia do Entretenimento EEI058 DEI Producao 3 

Engenharia do Gas Natural EEI967 DEI Petroleo 3 

Engenharia do Trabalho EEI426 DEI Producao 4 

Estatistica Aplicada I EEI541 DEI Metodos Quant 4 

Estatistica Aplicada II EEI642 DEI Metodos Quant 3 

Estratég Set Petr Gás Natural EEI969 DEI Petroleo 3 

Etica e Engenharia de Producao EEI922 DEI Producao 3 

Fluidos de Perf. e Completação de Poços EEW413 POLI-DEI Petroleo 4 

Fronteira de Produtividade EEI947 DEI Producao 3 
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Disciplina (cont.) Código Lotação Lotação IntraDEI Créditos 

Fundamentos da Eng de Petroleo EEI761 DEI Petroleo 2 

Ger da Inov. e Cri Emp B. Tec EEI053 DEI Producao 3 

Gerencia da Qualidade EEI855 DEI Producao 3 

Gerencia de Informacao EEI055 DEI Producao 3 

Gerencia de Prod. Cenografica EEI950 DEI Producao 3 

Gerên. de Proj e Eng. Simult EEI054 DEI Producao 3 

Gerência de Rec. Humanos EEI021 DEI Producao 3 

Gerência de Riscos e Seguros EEI923 DEI Economica 3 

Gerencia e Manutencao EEI959 DEI Producao 3 

Gerenciam Monit Reservatórios EEI061 DEI Petroleo 3 

Gestão Ambiental da Produção EEI057 DEI Producao 3 

Gestão Cooper. de res. sólidos EEWX02 POLI-DEI Producao 4 

Gestão de Custos EEI838  DEI Economica 3 

Gestão de Projetos Solidários EEI625 DEI Producao 4 

Gestão de Unid. Púb. de Saúde EEWX02 POLI-DEI Producao 4 

Gestão Oper Expl Prod Petróleo EEI968 DEI Petroleo 3 

Historia da Tecnologia EEI206 DEI Producao 2 

Humanidades e Ciencias Sociais  EEI202 DEI Producao 2 

Instal Superficie Prod de Petr EEW512 POLI-DEI Petroleo 2 

Instalacoes Industriais EEI613 DEI Producao 4 

Introducao à Economia EEI533 DEI Economica 4 

Introdução à Eng. de Prod. EEI200 DEI Producao 2 

Logistica EEI958 DEI Producao 3 

Macroeconomia EEI931 DEI Economica 3 

Manufatura Int por Comput. EEI815 DEI Producao 3 

Marketing EEI934 DEI Producao 3 

Materiais e Eng.de Producao EEI952 DEI Producao 3 

Mét. Espec. Recup. Petróleo EEW314 POLI-DEI Petroleo 4 

Met. Quantitaivos em Logística EEI049 DEI Metodos Quant 3 

Met.Quant.Aplic.a Financas EEI948 DEI Metodos Quant 4 

Metodologia de Pesquisa EEI212 DEI Producao 2 

Métodos de Elevação Artificial  EEW514 POLI-DEI Petroleo 2 

Organizacao e Aval. do Trab. EEI621 DEI Producao 4 

Organizacao das Industrias EEI321 DEI Producao 4 

Proj Ext em Eng (PAPESCA) EEWX02 POLI-DEI Producao 4 

Perfuração de Poços EEW411 POLI-DEI Petroleo 4 

Perfuracao e Complet de Pocos EEI862 DEI Petroleo 4 

Pesquisa Operacional I EEI643 DEI Metodos Quant 4 

Pesquisa Operacional II EEI744 DEI Metodos Quant 4 

Pesquisa Operacional III EEI946 DEI Metodos Quant 3 

Planej. e Cont. da Produção I EEI856 DEI Producao 4 
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Disciplina (cont.) Código Lotação Lotação IntraDEI Créditos 

Planej. e Cont. da Produção II EEI957 DEI Producao 4 

Planej. das Instalações EEI754 DEI Producao 4 

Planejamento Estrategico EEI050 DEI Producao 3 

Proj de Ext - Desenvolvimento Local EEWX02 POLI-DEI Producao 4 

Projeto de Ext. Gestão de Proj Sol EEWX02 POLI-DEI Producao 4 

Probabilidade e Estatistica EEI201 DEI Metodos Quant 4 

Proj Multidisp em Eng Petroleo EEWX01 POLI-DEI Petroleo 1 

Projeto de Graduação EEIX01 POLI-DEI   1 

Projeto do Produto EEI551 DEI Producao 4 

Projetos Industriais EEI032 DEI Economica 3 

Psicologia e Soc. Industrial EEI722 DEI Producao 3 

Reg e Legislacao de Petroleo EEI965 DEI Petroleo 4 

Relacao Industriais EEI921 DEI Producao 3 

Segurança Privada e Seg.Public EEI022 DEI Producao 3 

Simulacao EEI845 DEI Metodos Quant 4 

Simulacao e Mode.Reservatório EEW313 POLI-DEI Petroleo 4 

Sist Prod Mec e Cont Num EEI714 DEI Producao 4 

Sistemas de Transportes EEI951 DEI Producao 3 

Tópicos Esp em Sist de Info GP EEI056 DEI Producao 3 

Tópicos Esp em Sist de Info LF EEI056 DEI Economica 2 

Tópicos Esp em Eng / Prob reais EP EEW515 POLI-DEI Producao 2 

Tópicos Especiais Engenharia / Sistemas EEW515 POLI-DEI Producao 2 
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APÊNDICE B – Diagrama de processos de solicitação de professores substitutos e de 

planejamento de disciplinas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Solicitar documentação aos departamentos 

(agente: CEG) 

2. Elaborar as planilhas e justificativa do pleito 

(agente: chefia do DEI)  

3. Entregar o processo (via direção da EP) 

(agentes: funcionários do DEI) 

4. Divulgar o resultado dos pleitos por email 

(agente: CEG) 

5. Se necessário, interpor recurso 

(agente: chefia do DEI) 

6. Se necessário, entregar o recurso (via direção) 

(agentes: funcionários do DEI) 

7. Com o resultado final, deliberar aos devidos fins 

(renovação, concurso, etc.) 

 (agente: chefia do DEI) 
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2.1 Efetuar a confecção das planilhas (via 

ferramenta) 

2.2 Levantar documentação de 

professores em cargos administrativos e de 

vacâncias 

2.3 Calcular o CDSM 

2.4 Se necessário, solicitar aos professores 

substitutos carta demonstrado interesse de 

continuidade  

2.5 Elaboração da justificativa do pleito  

2.6 Reunião dos documentos referentes 

aos itens anteriores  
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1. Solicitar turmas a serem abertas 

pelos departamentos 

(agentes: coordenadores de cursos) 

2. (Re) Efetuar o planejamento das 

turmas conciliando interesses 

(agente: chefia do DEI)  

3. Divulgar o planejamento para os 

cursos e professores 

(agente: chefia do DEI) 

4. Concordar ou discordar das 

deliberações referentes ao planejamento (via 

email) 

(agentes: professores do DEI e 

coordenadores de cursos) 

5. Se necessário, reformular o 

planejamento, voltando ao passo 2. Senão, 

seguir para o passo 6.  

(agente: chefia do DEI) 

6. Divulgar o resultado final 

consentido 

(agente: chefia do DEI) 

7. Entregar a planilha com as 

turmas a serem abertas aos 

funcionários 

 (agente: chefia do DEI) 

8. Lançar as turmas no SIGA  

 (agentes: funcionários do 

DEI) 

9. Elaborar os mapas de sala e 

afins 

 (agentes: chefia ou 

funcionários do DEI) 

10. Divulgar nos murais, salas 

e site do DEI os mapas gerados. 

 (agentes: funcionários do 

DEI) 
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APÊNDICE C 

Tabela das salas de aula do Centro de Tecnologia 

Nome Capacidade Bloco Tipo 

Auditório Bl. A 560 A Auditório 

A-001 40 A Local externo 

A-002 60 A Local externo 

A-201 70 A Sala 

A-202 70 A Sala 

A-203 70 A Sala 

A-204 70 A Sala 

A-205 70 A Sala 

A-206 70 A Sala 

A-327 70 A Sala 

ABC-112 100 ABC Sala 

Bl. A - 4° andar 20 A Laboratorio 

Bl. A - 6° andar 60 A Auditório 

B-001 35 B Local 

B-205 45 B Sala 

B-218 20 B Sala 

C-001 35 C Local externo 

C-205 72 C Sala 

C-206 60 C Sala 

C-207 72 C Sala 

C-207ª 72 C Sala 

C-207B 72 C Sala 

C-208 100 C Sala 

C-214 35 C Sala 

C-218 60 C Sala 

C-220 42 C Sala 

D-000 48 D Auditorio 

D-104 26 D Laboratorio 

D-104B 26 D Laboratorio 

D-104C 26 D Laboratorio 

D-105 54 D Sala 

D-106 30 D Laboratorio 

D-107 42 D Sala 

D-108 28 D Laboratorio 

D-111 40 D Sala 

D-112 80 D Sala 

D-114 70 D Sala 

D-115 38 D Sala 
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Nome Capacidade Bloco Tipo 

D-116 100 D Anfiteatro 

D-117 40 D Sala 

D-119 36 D Sala 

D-122 25 D Laboratorio 

D-201 40 D Sala 

D-202 10 D Sala 

D-204 9 D Sala 

D-205 22 D Sala 

D-206 30 D Sala 

D-209 12 D Sala 

D-210 50 D Sala 

D-212 50 D Sala 

D-213 50 D Sala 

D-214 119 D Anfiteatro 

D-215 50 D Sala 

D-217 85 D Sala 

D-218 119 D Anfiteatro 

D-219 85 D Sala 

D-220 119 D Anfiteatro 

E-001 60 E Sala 

E-001 Lab 8 E Laboratorio 

E-002 6 E Laboratorio 

E-003 6 E Laboratorio 

E-004 4 E Laboratorio 

E-021 4 E Laboratorio 

E-022 4 E Laboratorio 

E-023 8 E Laboratorio 

E-024 36 E Sala 

E-031 4 E Laboratorio 

E-032 4 E Laboratorio 

E-033 4 E Laboratorio 

E-034 4 E Laboratorio 

E-035 4 E Laboratorio 

E-036 4 E Laboratorio 

E-101 10 E Laboratorio 

E-102 100 E Laboratorio 

E-103 8 E Laboratorio 

E-105 6 E Laboratorio 

E-107 15 E Laboratorio 

E-109 6 E Laboratorio 

E-110 40 E Laboratorio 

E-111 5 E Laboratorio 
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Nome Capacidade Bloco Tipo 

E-112 40 E Laboratorio 

E-114 120 E Anfiteatro 

E-115 15 E Laboratorio 

E-116 50 E Sala 

E-117 20 E Laboratorio 

E-118 60 E Sala 

E-119 40 E Laboratorio 

E-120 76 E Sala 

E-121 60 E Laboratorio 

E-122 10 E Laboratorio 

E-123 30 E Laboratorio 

E-124 64 E Sala 

E-125 60 E Laboratorio 

E-126 64 E Sala 

E-127 10 E Laboratorio 

E-129 64 E Sala 

E-131 64 E Sala 

E-13A 20 E Sala 

E-13B 40 E Sala 

E-13C 35 E Sala 

E-13D 35 E Sala 

E-13E 35 E Sala 

E-13F 35 E Sala 

E-13G 35 E Sala 

E-205 73 E Sala 

E-205 Anf 42 E Anfiteatro 

E-212 90 E Anfiteatro 

E-213 35 E Sala 

E-216 119 E Anfiteatro 

E-217 120 E Sala 

E-220 119 E Anfiteatro 

E-221 120 E Sala 

F-100 25 F Sala 

F-105 40 F Sala 

F-107 40 F Sala 

F-109 25 F Sala 

F-110 25 F Sala 

F-112 60 F Sala 

F-113 20 F Sala 

F-115 40 F Sala 

F-116 72 F Sala 

F-119 50 F Sala 
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Nome Capacidade Bloco Tipo 

F-122 20 F Sala 

F-123 30 F Sala 

F-124 35 F Laboratorio 

F-125 50 F Sala 

F-204 30 F Sala 

F-206 30 F Sala 

F-207 25 F Laboratorio 

F-208 16 F Sala 

F-209 30 F Laboratorio 

F-211 30 F Sala 

F-211 Lab 10 F Laboratorio 

F-212  50 F Sala  

F-219 (F-213) 50 F Sala 

F-219 L(F-213) 30 F Laboratorio 

F-222 (F-214) 112 F Anfiteatro 

F-223 (F-217) 80 F Sala 

F-226 (F-218) 54 F Sala 

F-225 (F-219) 45 F Sala 

F-228 (F-220) 115 F Sala 

F-228 A(F-220) 57 F Anfiteatro 

F-227 (F-221) 90 F Sala 

G-003 20 G Sala 

G-106 29 G Sala 

G-115 10 G Sala 

G-119 50 G Sala 

G-121 60 G Sala 

G-125 60 G Sala 

G-127 50 G Sala 

G-204 20 G Sala 

G-206 15 G Sala 

G-207 45 G Sala 

G-209 50 G Sala 

G-209 Teatro 45 G Teatro 

G-212 100 G Anfiteatro 

G-213 70 G Sala 

G-215 70 G Sala 

G-216 60 G Sala 

G-217 70 G Sala 

G-218 60 G Sala 

G-219 30 G Sala 

G-220 100 G Anfiteatro 

G-221 50 G Sala 
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Nome Capacidade Bloco Tipo 

H-105 45 H Sala 

H-107 20 H Sala 

H-200 57 H Sala 

H-201 15 H Laboratorio 

H-202 40 H Laboratorio 

H-204 100 H Anfiteatro 

H-208 80 H Sala 

H-209 90 H Anfiteatro 

H-210 24 H Laboratorio 

H-211 80 H Sala 

H-213 80 H Sala 

H-214 80 H Anfiteatro 

H-215 60 H Sala 

H-215 Lab 30 H Laboratorio 

H-217 70 H Sala 

H-217 Lab 24 H Laboratorio 

H-218 45 H Sala 

H-219 45 H Sala 

H-221 60 H Sala 

H-222 60 H Sala 

H-223 60 H Laboratorio 

H-223A 60 H Laboratorio 

H-224 60 H Sala 

H-225 24 H Laboratorio 

H-226 60 H Sala 

H-228 60 H Sala 

H-230 56 H Sala 

H-232 20 H Sala 

H-233 15 H Sala 

I-001 10 I Laboratorio 

I-002 15 I Laboratorio 

I-003 15 I Laboratorio 

I-004 15 I Laboratorio 

I-005 30 I Laboratorio 

I-006 10 I Sala 

I-006 Lab 30 I Laboratorio 

I-014A 40 I Sala 

I-022 40 I Sala 

I-023 40 I Sala 

I-025 30 I Sala 

I-036 34 I Laboratorio 

I-044 25 I Laboratorio 
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Nome Capacidade Bloco Tipo 

I-100 10 I Laboratorio 

I-101 20 I Laboratorio 

I-104 25 I Laboratorio 

I-105 50 I Laboratorio 

I-108 12 I Sala 

I-119 70 I Sala 

I-124 20 I Sala 

I-131 50 I Sala 

I-135 50 I Sala 

I-146 20 I Laboratorio 

I-148 55 I Laboratorio 

I-152 30 I Sala 

I-154 18 I Sala 

I-200 15 I Laboratorio 

I-203 20 I Sala 

I-203 Lab 40 I Laboratorio 

I-206 50 I Laboratorio 

I-211 30 I Sala 

I-213 17 I Sala 

I-222 16 I Sala 

I-223 64 I Sala 

I-227 5 I Laboratorio 

I-228 30 I Sala 

I-235 80 I Laboratorio 

I-238 30 I Sala 

I-241 100 I Auditorio 

I-242 30 I Laboratorio 

I-243 40 I Laboratorio 

I-245 80 I Sala 

I-248 15 I Laboratorio 

I-XXX 20 I Sala 

NCE 40 NCE Laboratorio 
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Apêndice D  

Tabela adaptada das turmas do Curso de Engenharia de Produção e do Departamento de Engenharia Industrial (2015.1, 2015.2) 

Tur
ma Código Disciplina 

C
r
é
d
it
o
s 

P
e
rí
o
d
o  Docente Curso Curso 2 

Tipo da 
turma Sala 1 Dia 1 

Ho
rar
io 
ini
cio 

1 

Ho
rar
io 
fi

m 
1 Sala 2 Dia 2 

Ho
rar
io 
ini
cio 

2 

Ho
rar
io 
fi

m 
2 

Va
ga

s 

8629 EEI932 Administração Financeira 3 * José Roberto Ribas 
Engenharia 

de Producao   
Restrita(
eng.eco) F-112 Quinta 7 10         45 

5158 
MAE12

5 Álgebra Linear II 4 3 Paulo Goldfeld 
Engenharia 

de Producao 
E 

outros 
Obrigató

ria A-206 Terça 10 12 A-206 Quinta 10 12 47 

8630 EEI051 
Anal Sist de Emp e Pro 

EP1 3 * Ismael Soares 
Engenharia 

de Producao   
Condicio

nada F-100 Quarta 7 10         15 

8631 EEI051 
Anal Sist de Emp e Pro 

EP2 3 * Ismael Soares 
Engenharia 

de Producao   
Condicio

nada F-100 Quinta 7 10         17 

8632 EEI031 Análise de Investimento 3 * 
Armando C. G. 

Neto 
Engenharia 

de Producao   
Restrita(
eng.eco) F-115 Segunda 13 16         40 

9907 EEI964 
Análise Eco. Proj Óleo 

Gás 4 * 
Regis da Rocha 

Motta 
Engenharia 

de Producao 

Engenh
aria do 
Petróle

o 
Condicio
nada [2]      D-117 Terça 13 15 D-117 Quinta 13 15 24 

8633 EEI034 Análise Risco de Invest. 3 * 
Armando C. G. 

Neto 
Engenharia 

de Producao   
Restrita(
eng.eco) F-100 Quinta 10 13         16 

7381 
MAC11

8 Cálculo Dif. e Integral I 6 1 Prof Subst. 
Engenharia 

de Producao 

Eng. 
Eletrôni

ca 
Obrigató

ria H-209 Segunda 15 17 H-209 Quarta 15 17 45 



111 

 

 

 

7337 
MAC12

8 Cálculo Dif. e Integral II 4 2 Nuno A. Luzia 
Engenharia 

de Producao 
E 

outros 
Obrigató

ria F-116 Quarta 8 10 F-116 Sexta 8 10 45 

7546 
MAC23

8 Cálculo Dif. e Integral III 4 3 Michael 
Engenharia 

de Producao 
E 

outros 
Obrigató

ria F-112 Terça 15 17 F-112 Quinta 15 17 45 

7552 
MAC24

8 Cálculo Dif. e Integral IV 4 4 Maurizio 
Engenharia 

de Producao 
E 

outros 
Obrigató

ria A-201 Terça 8 10 A-201 Quinta 8 10 45 

9848 
MAB23

1 Cálculo Numérico 4 4 
Marcia Helena 

Fampa 
Engenharia 

de Producao   
Obrigató

ria G-213 Terça 13 15 G-213 Quinta 13 15 50 

9908 
EEW41

2 Completação de Poços 4 7 Ilson P. Pasqualino 
Engenharia 
do Petróleo   

Obrigató
ria A-202 Quarta 10 12 A-202 Sexta 10 12 40 

9870 
MAB11

4 Computação I 4 1 
Eduardo Peixoto 

Paz 
Engenharia 

de Producao   
Obrigató

ria I-105 Segunda 13 15 NCE Sexta 10 12 40 

9877 
MAB22

5 Computação II 4 2 
Fabio M. de 

Queiroz 
Engenharia 

de Producao   
Obrigató

ria F-116 Segunda 8 10 I-105 Quarta 13 15 45 

8634 EEI735 Contabilidade Gerencial 3 7 José Roberto Ribas 
Engenharia 

de Producao   
Obrigató

ria F-112 Sexta 15 18         50 

8635 EEI753 Controle de Qualidade 3 7 
Amarildo 

Fernandes 
Engenharia 

de Producao   
Obrigató

ria F-112 Quarta 15 18         60 

8636 EEI837 Custos Industriais 2 8 
Klitia V. Bicalho de 

Sá 
Engenharia 

de Producao   
Obrigató

ria F-112 Terça 8 10         45 

2570 
EEG30

1 Desenho comput. EP1 2 3 
Jose Luiz 

Menegotto 
Engenharia 

de Producao   
Obrigató

ria 
D-

104C Terça 13 15         20 

2571 
EEG30

1 Desenho comput. EP2 2 3 
Jose Luiz 

Menegotto 
Engenharia 

de Producao   
Obrigató

ria 
D-

104B Quinta 13 15         20 

1035
9 EEI602 

Desenvolvim. Proc 
Produção 3 * Adriano Proença 

Engenharia 
de Producao   

Condicio
nada F-116 Segunda 10 13         40 

9892 EEI312 Economia A 4 3 
Roberto Ivo da R. 

L. F. 
Engenharia 

de Materiais 

Engenh
aria 

Metalú
rgica 

Obrigató
ria 

F-222 
(F-

214) Terça 13 15 

F-222 
(F-

214) Quinta 13 15 80 
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9893 EEI312 Economia A 4 5 
Roberto Ivo da R. 

L. F. 
Engenharia 

Elétrica   
Obrigató

ria H-224 Sexta 8 12         60 

9894 EEI312 Economia A 4 5 Leonel Duarte 
Engenharia 

Civil   
Obrigató

ria D-217 Segunda 8 10 D-217 Quarta 8 10 80 

9895 EEI312 Economia A 4 9 Camila M.Caiaffa 

Engenharia 
Eletrônica e 

de 
Computação   

Obrigató
ria H-204 Segunda 15 17 H-204 Quarta 15 17 72 

9896 EEI312 Economia A 4 8 
Klitia V. Bicalho de 

Sá 
Engenharia 

Mecânica 

Engenh
aria 

Nuclear 
Obrigató

ria G-216 Segunda 10 12 G-216 Quarta 10 12 70 

9565 EEI512 Economia B 4 9 
Armando C. G. 

Neto 
Engenharia 

Naval   
Obrigató

ria C-214 Terça 13 15 C-214 Sexta 13 15 45 

8832 EEI933 Economia Brasileira 3 * 
Thereza C. N. 

Aquino 
Engenharia 

de Producao   
Restrita(
eng.eco) F-116 Terça 7 10         45 

8833 EEI836 Economia da Empresa 4 8 
Klitia V. Bicalho de 

Sá 
Engenharia 

de Producao   
Obrigató

ria F-119 Segunda 8 10 F-119 Quarta 8 10 45 

8834 EEI634 Economia da Engenharia 4 6 
Thereza C. N. 

Aquino 
Engenharia 

de Producao   
Obrigató

ria F-115 Segunda 11 13 F-115 Quarta 11 13 45 

8835 EEI413 Economia da Engen C 4 * José Roberto Ribas 
Engenharia 

Civil   Restrita D-213 Segunda 10 12 D-213 Quarta 10 12 30 

9897 EEI966 Economia do Petróleo 4 7 Rosemarie B. Bone 
Engenharia 
do Petróleo   

Obrigató
ria F-115 Quarta 13 17         40 

1401
1 

EEWX0
2 

Empreend. e Nov. 
Negócios 4 * 

Maria Alice F. da 
Rocha 

Engenharia 
de Producao   Extensão F-122 Quarta 9 12         20 

9898 EEI864 
Eng de Reservatórios 

Petrol II 4 7 Paulo Couto 
Engenharia 
do Petróleo   

Obrigató
ria A-202 Terça 10 12 A-202 Quinta 10 12 40 

8837 EEI052 
Eng. de Proc. de 

Negócios 3 * Renato F. Cameira 
Engenharia 

de Producao   
Restrita(

ger.prod) I-105 Quinta 7 10         45 

8838 EEI652 
Engenharia da 

Informação 3 5 
Luis Armando 

Q.de Araujo 
Engenharia 

de Producao   
Obrigató

ria I-105 Terça 13 16         47 
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8839 EEI325 Engenharia de Métodos 4 2 
Edison R. P. da 

Silva 
Engenharia 

de Producao   
Obrigató

ria F-112 Terça 10 12 F-112 Quinta 10 12 46 

8840 EEI058 
Engenharia do 

Entretenimento 3 * Jose A. N. Kamel 
Engenharia 

de Producao   
Condicio

nada I-105 Quinta 13 16         47 

6349 
EEH21

0 
Engenharia do Meio 

Ambiente 2 1 Mônica Pertel 
Engenharia 

de Producao 
E 

outros 
Obrigató

ria 

Audit
ório 
Bl. A Terça 17 19         45 

6350 
EEH21

0 
Engenharia do Meio 

Ambiente 2 1 Mônica Pertel 
Engenharia 

de Producao 
E 

outros 
Obrigató

ria 

Audit
ório 
Bl. A Quinta 17 19         45 

8847 EEI426 Engenharia do Trabalho 4 4 
José Orlando 

Gomes 
Engenharia 

de Producao   
Obrigató

ria F-112 Segunda 12 14 F-116 Quarta 12 14 45 

8846 EEI426 Engenharia do Trabalho 4 * 
José Orlando 

Gomes 
Engenharia 
do Petróleo 

E 
outros Restrita F-112 Segunda 14 18         60 

9543 EEK345 
Engenharia de Proc 

Mecânicos 4 5 
Ricardo M. 

Naveiro 
Engenharia 

de Producao   
Obrigató

ria F-112 Quarta 13 15 F-112 Quinta 13 15 40 

8864 EEI541 Estatística Aplicada I 4 5 André A. de Salles 
Engenharia 

de Producao   
Obrigató

ria F-119 Segunda 15 17 F-119 Sexta 15 17 50 

8868 EEI642 Estatística Aplicada II 3 6 André A. de Salles 
Engenharia 

de Producao   
Obrigató

ria H-228 Sexta 10 13         40 

1 
EEWU0

0 Estágio Obrigatório 1 * 
Maria Alice F. da 

Rocha 
Engenharia 

de Producao   
Obrigató

ria Outro Segunda 19 19         55 

8856 EEI922 Ética e Eng. de Produção 3 * Mário Petzhold 
Engenharia 

de Producao   
Condicio
nada [2]      F-100 Segunda 10 13         15 

7024 FIS111 Física Exp. I 1 1 
Carla(EP1,EP2) 

Erica(EP3) 
Engenharia 

de Producao   
Obrigató

ria 

Bl. A - 
4° 

andar Segunda 10 12         15 

7025 FIS111 Física Exp. I 1 1 
Carla(EP1,EP2) 

Erica(EP3) 
Engenharia 

de Producao   
Obrigató

ria 

Bl. A - 
4° 

andar Segunda 10 12         15 
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7027 FIS111 Física Exp. I 1 1 
Carla(EP1,EP2) 

Erica(EP3) 
Engenharia 

de Producao   
Obrigató

ria 

Bl. A - 
4° 

andar Segunda 10 12         15 

6973 FIS121 Física Exp. II 1 2 Vitória(EP3) 
Engenharia 

de Producao 
E 

outros 
Obrigató

ria 

Bl. A - 
4° 

andar Sexta 13 15         16 

6964 FIS121 Física Exp. II 1 2 
Monica(EP1) 

Alexis(EP2)  
Engenharia 

de Producao 
E 

outros 
Obrigató

ria 

Bl. A - 
4° 

andar Quinta 13 15         16 

6963 FIS121 Física Exp. II 1 2 
Monica(EP1) 

Alexis(EP2)  
Engenharia 

de Producao 
E 

outros 
Obrigató

ria 

Bl. A - 
4° 

andar Quinta 13 15         16 

6703 FIN231 Física Exp III 1 3 
Daniel Silveira 

(EP1)  
Engenharia 

de Producao 
E 

outros 
Obrigató

ria 

Bl. A - 
4° 

andar Segunda 8 10         9 

6714 FIN231 Física Exp III 1 3 
Yara Coutinho 

(EP2) 
Engenharia 

de Producao 
E 

outros 
Obrigató

ria 

Bl. A - 
4° 

andar Terça 8 10         18 

6281 FIN241 Física Exp. IV 1 4 Tiago Santos(EP1) 
Engenharia 

de Producao   
Obrigató

ria 

Bl. A - 
4° 

andar Terça 15 17         15 

6647 FIN241 Física Exp. IV 1 4 
Stephen 

Walborn(EP2) 
Engenharia 

de Producao 
E 

outros 
Obrigató

ria 

Bl. A - 
4° 

andar Quinta 15 17         15 

6664 FIN241 Física Exp. IV 1 4 
Marcello 

Neto(EP3) 
Engenharia 

de Producao 
E 

outros 
Obrigató

ria 

Bl. A - 
4° 

andar Sexta 13 15         15 

4727 FIT112 Física I A 4 1 
Sandra Filippa 

Amato 
Engenharia 

de Producao 
E 

outros 
Obrigató

ria G-215 Quarta 13 15 G-215 Sexta 13 15 55 

4905 FIT122 Física II A 4 2 José Helder Lopes 
Engenharia 

de Producao 
E 

outros 
Obrigató

ria F-116 Quarta 10 12 F-116 Sexta 10 12 25 
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6155 
FIM23

0 Física III A 4 3 
Evandro B. Dos 

Santos 
Engenharia 

de Producao 
E 

outros 
Obrigató

ria A-206 Quarta 15 17 A-206 Sexta 15 17 55 

6238 
FIM24

0 Física IV A 4 4 Regina Celia Arcuri 
Engenharia 

de Producao 
E 

outros 
Obrigató

ria A-203 Quarta 8 10 A-203 Sexta 8 10 20 

9905 EEI761 
Fundamentos da Eng de 

Petróleo 2 1 Ilson P. Pasqualino 
Engenharia 
do Petróleo   

Obrigató
ria D-112 Segunda 13 15         50 

9470 EEE390 Fund. de Eletricidade 3 5 
Joao Pedro 

Salvador 
Engenharia 

de Producao   
Obrigató

ria 
H-

223A Quarta 15 18         60 

8895 EEI053 
Ger da Inov. e Cri Emp B. 

Tec 3 * Adriano Proença 
Engenharia 

de Producao 

Engenh
aria de 
Nanote
cnologi

a 
Condicio

nada F-112 Segunda 7 10         48 

8898 EEI055 Gerência de Informação 3 * 
Luis Armando 

Q.de Araujo 
Engenharia 

de Producao   
Restrita(

ger.prod) I-105 Terça 10 13         45 

8900 EEI855 Gerência da Qualidade 3 8 
Amarildo 

Fernandes 
Engenharia 

de Producao   
Obrigató

ria F-116 Terça 10 13         45 

8902 EEI021 
Gerência de Rec. 

Humanos 3 * 
Maria Alice F. da 

Rocha 
Engenharia 

de Producao   
Restrita(

ger.prod) F-119 Terça 7 10         45 

1212 
EEWX0

2 
Gestão Cooper. de res. 

sólidos 4 * Sidney Lianza 
Engenharia 

de Producao   Extensão F-125 Segunda 14 17         20 

1211 
EEWX0

2 
Gestão de Proj. 

Solidários 4 * Sidney Lianza 
Engenharia 

de Producao   Extensão F-115 Sexta 10 13         20 

1401
3 

EEWX0
2 

Gestão de Unid. Púb. de 
Saúde 4 * 

Heitor M. 
Caulliraux 

Engenharia 
de Producao   Extensão I-238 Segunda 12 14         30 

1425
9 EEI057 

Gestao Part 
(G.Amb.Prod) 4 * Felipe Addor 

Engenharia 
de Producao   

Condicio
nada [2]      H-230 Segunda 15 18         20 

9906 EEI061 
Gerenciam Monit 

Reservatórios 3 8 
Virgílio J. M. 

Ferreira Filho 
Engenharia 

(Básico)   
Obrigató

ria Outro Terça 13 16         15 

8958 EEI202 
Humanidades e Ciências 

Sociais 2 * Jose A. N. Kamel 
Engenharia 

de Materiais 
Eng. 

Metal Restrita F-222  Terça 8 10         80 
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8968 EEI613 Instalações Industriais 4 6 Gabriel Barradas 
Engenharia 

de Producao   
Obrigató

ria F-112 Quarta 7 9 F-112 Sexta 8 10 45 

9008 EEI533 Introdução à Economia 4 5 
Roberto Ivo da R. 

L. F. 
Engenharia 

de Producao   
Obrigató

ria F-116 Segunda 13 15 F-116 Sexta 13 15 46 

9015 EEI533 Introdução à Economia 4 1 Camila M.Caiaffa 
Engenharia 
Ambiental   

Obrigató
ria D-114 Quarta 13 15 D-114 Sexta 13 15 60 

9023 EEI533 Introdução à Economia 4 1 Rosemarie B. Bone 
Engenharia 
do Petróleo   

Obrigató
ria Outro Quinta 10 12 Outro Sexta 10 12 45 

9026 EEI200 
Introdução à Eng. de 

Prod. 2 1 
Heitor M. 
Caulliraux 

Engenharia 
de Producao   

Obrigató
ria F-116 Quinta 13 15         45 

2140 
EQW47

1 
Int. Ind. Quím. e Eng. 

Proc. 4 7 
Ladmir Jose de 

Carvalho 
Engenharia 

de Producao   
Obrigató

ria E-118 Segunda 15 18         60 

9027 EEI958 Logística 3 * 
Sérgio Leal da 

Costa 
Engenharia 

de Producao   
Restrita(

ger.prod) I-105 Quarta 10 13         47 

9029 EEI931 Macroeconomia 3 * Rosemarie B. Bone 
Engenharia 

de Producao   
Restrita(
eng.eco) F-119 Sexta 7 10         45 

9031 EEI815 
Manufatura Int por 

Comput. 3 8 Renato F. Cameira 
Engenharia 

de Producao   
Obrigató

ria I-105 Quinta 10 13         45 

9032 EEI934 Marketing 3 * 
Maria Alice F. da 

Rocha 
Engenharia 

de Producao   
Restrita(
eng.eco) F-119 Terça 10 13         50 

9277 
EEN34

4 
Mecânica aplic. às 

máquinas 4 6 
Luiz Antonio Vaz 

Pinto 
Engenharia 

de Producao   
Obrigató

ria I-108 Terça 7 9 I-108 Quinta 7 9 51 

2176 
EEA21

2 Mecânica I  4 3 
Marcela Lima 

Santos 
Engenharia 

de Producao   
Obrigató

ria F-112 Segunda 10 12 D-219 Quarta 10 12 35 

9309 EEI212 Metodologia de Pesquisa 2 2 
Maria Alice F. da 

Rocha 
Engenharia 

de Producao   
Obrigató

ria I-105 Segunda 10 12         47 

9316 EEI621 
Organização e Aval. do 

Trab. 4 6 Jose A. N. Kamel 
Engenharia 

de Producao   
Obrigató

ria F-115 Terça 11 13 F-115 Quinta 11 13 40 

9899 EEI321 
Organização das 

Indústrias 4 4 Vinicius C. Cardoso 
Engenharia 

de Materiais 

Engenh
aria 

Metalú 
Obrigató

ria 

F-219 
(F-

213) Terça 10 12 

F-219 
(F-

213) Quinta 10 12 50 
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9900 EEI321 
Organização das 

Indústrias 4 
1
0 

Edison R. P. da 
Silva 

Engenharia 
Eletrônica e 

de 
Computação   

Obrigató
ria H-208 Terça 8 10 H-208 Quinta 8 10 50 

9901 EEI321 
Organização das 

Indústrias 4 7 
Sérgio Leal da 

Costa 
Engenharia 

Elétrica 

Engenh
aria 

Nuclear 
Obrigató

ria H-222 Quarta 13 15 H-222 Sexta 13 15 60 

9902 EEI321 
Organização das 

Indústrias 4 9 Gabriel Barradas 
Engenharia 

Mecânica   
Obrigató

ria G-213 Quarta 10 12 G-213 Sexta 10 12 60 

9341 EEI643 Pesquisa Operacional I 4 6 
Marcos P. Estellita 

Lins 
Engenharia 

de Producao   
Obrigató

ria F-115 Terça 9 11 F-115 Quinta 9 11 40 

9344 EEI744 Pesquisa Operacional II 4 7 Samuel Jurkiewicz 
Engenharia 

de Producao   
Obrigató

ria F-119 Quarta 13 15 F-112 Sexta 13 15 45 

9353 EEI946 Pesquisa Operacional III 3 * Laura Bahiense 
Engenharia 

de Producao   
Condicio

nada F-107 Terça 7 10         20 

9359 EEI856 
Planej. e Cont. da 

Produção I 4 8 
Eduardo G. M. 

Jardim 
Engenharia 

de Producao   
Obrigató

ria F-119 Quarta 11 13 F-119 Quinta 8 10 45 

9363 EEI957 
Planej. e Cont. da 

Produção II 4 9 
Heitor M. 
Caulliraux 

Engenharia 
de Producao   

Obrigató
ria F-119 Segunda 10 12 F-119 Quinta 10 12 48 

9365 EEI754 Planej. das Instalações 4 7 Vinicius C. Cardoso 
Engenharia 

de Producao   
Obrigató

ria F-119 Terça 16 18 F-119 Quinta 15 17 50 

9522 EEI050 
Planejamento 

Estratégico 3 * Adriano Proença 
Engenharia 

de Producao   
Restrita(

ger.prod) F-119 Sexta 10 13         

 
 

48 
 
 
 

7005 EET310 
Princípio da Ciênc. dos 

Mat. 4 4 
Adriana da Cunha 

Rocha 
Engenharia 

de Producao   
Obrigató

ria 

F-219 
(F-

213) Segunda 10 12 

F-219 
(F-

213) Quarta 10 12 

60 
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9525 EEI201 
Probabilidade e 

Estatística 4 4 
Jose Miguel B. 

Saldanha 
Engenharia 

de Producao   
Obrigató

ria G-218 Terça 10 12 G-218 Quinta 10 12 45 

9903 EEI201 
Probabilidade e 

Estatística 4 3 
Jose Miguel B. 

Saldanha 
Engenharia 
do Petróleo   

Obrigató
ria A-202 Terça 8 10 A-202 Quinta 8 10 45 

1213 
EEWX0

2 
Proj Ext em Eng 

(PAPESCA) 4 * Sidney Lianza 
Engenharia 

de Producao   Extensão F-119 Segunda 17 20         20 

1217
3 

EEWX0
2 Proj de Ext. Des. Local 4 * 

Ricardo F. de 
Mello 

Engenharia 
de Producao   Extensão F-100 Terça 13 15 F-100 Quinta 13 15 20 

1 
EEWX0

0 
PROJ.DE GRADUAÇÃO- 

2013/2 - EP1 1 * 
Maria Alice F. da 

Rocha 
Engenharia 

de Producao   
Obrigató

ria Outro Segunda 19 19         80 

1216 
EEWX0

0 
PROJ.DE GRADUAÇÃO-

2014/2 - EP1 1 * 
Maria Alice F. da 

Rocha 
Engenharia 

de Producao   
Obrigató

ria Outro Segunda 19 19         80 

8764 
EEWX0

0 
PROJ.DE GRADUAÇÃO-

2015/1 - EP1 1 * 
Maria Alice F. da 

Rocha 
Engenharia 

de Producao   
Obrigató

ria Outro Segunda 19 19         80 

9548 EEI551 Projeto do Produto 4 5 Carla Cipolla 
Engenharia 

de Producao   
Obrigató

ria F-116 Quinta 8 12         45 

9549 EEI032 Projetos Industriais 3 * 
Thereza C. N. 

Aquino 
Engenharia 

de Producao   
Restrita(
eng.eco) I-105 Segunda 7 10         45 

9551 EEI722 
Psicologia e Soc. 

Industrial 3 7 
Maria Alice F. da 

Rocha 
Engenharia 

de Producao   
Obrigató

ria F-119 Terça 13 16         50 

3003 
IQG11

1 Química  4 1 Thais Delazare 
Engenharia 

de Producao 
E 

outros 
Obrigató

ria F-116 Terça 15 17 F-116 Quinta 15 17 45 

3552 
IQG11

2 Química Experimental 2 2 Eliane D Elia 
Engenharia 

de Producao 
E 

outros 
Obrigató

ria 

Bl. A - 
6° 

andar Terça 13 17         80 

2230 
EEA33

8 Resistência dos Materiais 4 5 
Carlos Eduardo 

Rossigali 
Engenharia 

de Producao   
Obrigató

ria F-112 Quarta 10 12 F-112 Sexta 10 12 46 

9553 EEI845 Simulação 4 8 

Virgílio J. M. 
Ferreira Filho + 
Edilson Arruda 

Engenharia 
de Producao   

Obrigató
ria I-105 Sexta 9 13         45 
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9904 
EEW31

3 
Simulação e 

Mode.Reservatório 4 9 Paulo Couto 
Engenharia 
do Petróleo   

Obrigató
ria D-114 Segunda 15 17 D-114 Quarta 15 17 40 

9555 EEI714 
Sist Prod Mec e Cont 

Num 4 7 Renato F. Cameira 
Engenharia 

de Producao   
Obrigató

ria F-119 Segunda 13 15 F-119 Quinta 13 15 45 

2549 
EEG10

5 Sistemas Projetivos 4 2 
Camilo Michalka 

Junior 
Engenharia 

de Producao   
Obrigató

ria D-107 Terça 8 10 D-107 Quinta 8 10 40 

1425
8 EEI202 Tecnologia Social (HCS) 4 * Felipe Addor 

Engenharia 
de Producao   

Condicio
nada [2]      H-230 Quarta 15 17         20 

1447
4 EEI206 

Tecnologia Social (Hist. 
Tec.) 2 * Felipe Addor 

Engenharia 
de Producao   

Condicio
nada [2]      H-230 Quarta 17 19         20 

9556 EEK355 Termodinâmica Aplicada 4 6 
Silvio Carlos de 

Almeida 
Engenharia 

de Producao   
Obrigató

ria F-115 Segunda 9 11 F-115 Quarta 9 11 44 

9559 EEI056 
Tópicos Esp em Sist de 

Info GP 3 * 
Eduardo G. M. 

Jardim 
Engenharia 

de Producao   
Condicio

nada F-100 Quarta 15 18         25 

1437
3 

EEW51
5 

Topicos Esp em Eng / 
Sistemas  2 * 

Eduardo G. M. 
Jardim 

Engenharia 
de Producao   

Condicio
nada F-100 Quarta 13 15         

20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



120 

 

 

 

 
 

9379
* 

MAE12
5 Álgebra Linear II 4 3 

Prof de outro 
depart. 

Engenharia 
de Producao 

E 
outros 

Obrigató
ria A-327 Terça 10 12 A-327 Quinta 10 12 20 

7852 EEI051 
Anal Sist de Emp e Pro 

EP1 3 * Ismael Soares 
Engenharia 

de Producao   
Condicio

nada F-100 Quarta 7 10         20 

7853 EEI031 Análise de Investimento 3 * 
Armando C. G. 

Neto 
Engenharia 

de Producao   
Restrita(
eng.eco) F-115 Segunda 13 16         40 

7854 EEI964 
Análise Eco. Proj Óleo 

Gás 4 * 
Regis da Rocha 

Motta 
Engenharia 

de Producao   
Condicio
nada [2]      D-117 Segunda 13 15 D-117 Terça 13 15 25 

7856 EEI034 Análise Risco de Invest. 3 * 
Armando C. G. 

Neto 
Engenharia 

de Producao   
Restrita(
eng.eco) F-100 Quinta 10 13         15 

1032
4* 

MAC11
8 Cálculo Dif. e Integral I 6 1 

Prof de outro 
depart. 

Engenharia 
de Producao   

Obrigató
ria D-218 Segunda 15 17 D-218 Quarta 15 17 45 

1028
4* 

MAC12
8 Cálculo Dif. e Integral II 4 2 

Prof de outro 
depart. 

Engenharia 
de Producao 

E 
outros 

Obrigató
ria D-214 Quarta 8 10 D-214 Sexta 8 10 45 

1028
9* 

MAC23
8 Cálculo Dif. e Integral III 4 3 

Prof de outro 
depart. 

Engenharia 
de Producao 

E 
outros 

Obrigató
ria G-212 Terça 15 17 G-212 Quinta 15 17 45 

1030
5* 

MAC24
8 Cálculo Dif. e Integral IV 4 4 

Prof de outro 
depart. 

Engenharia 
de Producao 

E 
outros 

Obrigató
ria A-201 Terça 8 10 A-201 Quinta 8 10 45 

1031
6 

MAB23
1 Cálculo Numérico 4 4 Carla Moraes 

Engenharia 
de Producao   

Obrigató
ria A-202 Terça 13 15 A-202 Quinta 13 15 53 

1028
5 

MAB11
4 Computação I 4 1 Edu Paz / Wendel 

Engenharia 
de Producao   

Obrigató
ria I-105 Segunda 13 15 F-116 Sexta 10 12 40 

1030
0 

MAB22
5 Computação II 4 2 Charles Barros 

Engenharia 
de Producao   

Obrigató
ria F-112 Segunda 8 10 I-105 Quarta 13 15 45 

7857 EEI735 Contabilidade Gerencial 3 7 José Roberto Ribas 
Engenharia 

de Producao   
Obrigató

ria F-112 Sexta 15 18         45 

7858 EEI753 Controle de Qualidade 3 7 
Amarildo 

Fernandes 
Engenharia 

de Producao   
Obrigató

ria F-112 Quarta 15 18         45 
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7859 EEI837 Custos Industriais 2 8 
Klitia V. Bicalho de 

Sá 
Engenharia 

de Producao   
Obrigató

ria F-112 Terça 8 10         45 

6563 
EEG30

1 Desenho comput. EP1 2 3 
Jose Luis 

Menegotto 
Engenharia 

de Producao   
Obrigató

ria 
D-

104C Terça 13 15         20 

6564 
EEG30

1 Desenho comput. EP2 2 3 
Jose Luis 

Menegotto 
Engenharia 

de Producao   
Obrigató

ria 
D-

104B Quinta 13 15         20 

0 EEI602 
Desenvolvim. Proc 

Produção 3 * Sem professor 
Engenharia 

de Producao   
Condicio

nada Outro Sabado 19 19         0 

7864 EEI312 Economia A 4 3 Rafael de La Vega 
Engenharia 

de Materiais 

Engenh
aria 

Metalú
rgica 

Obrigató
ria F-222  Terça 13 15 F-222  Quinta 13 15 80 

7866 EEI312 Economia A 4 5 
Roberto Ivo da R. 

L. F. 
Engenharia 

Elétrica   
Obrigató

ria H-224 Sexta 8 12         60 

7867 EEI312 Economia A 4 5 Leonel Duarte 
Engenharia 

Civil   
Obrigató

ria D-219 Segunda 13 15 D-218 Quarta 13 15 70 

7869 EEI312 Economia A 4 9 
Gustavo Silva 

Nunes 

Engenharia 
Eletrônica e 

de 
Computação   

Obrigató
ria H-204 Segunda 15 17 H-204 Quarta 15 17 

10
0 

8704 EEI312 Economia A 4 8 
Klitia V. Bicalho de 

Sá + Roberto Ivo 
Engenharia 

Mecânica 

Engenh
aria 

Nuclear 
Obrigató

ria G-216 Segunda 10 12 G-216 Quarta 10 12 60 

7898 EEI512 Economia B 4 9 
Armando C. G. 

Neto 
Engenharia 

Naval   
Obrigató

ria 
C-

207B Terça 13 15 
C-

207B Quinta 13 15 45 

7899 EEI933 Economia Brasileira 3 * 
Thereza C. N. 

Aquino 
Engenharia 

de Producao   
Restrita(
eng.eco) F-115 Terça 7 10         40 

7900 EEI836 Economia da Empresa 4 8 
Klitia V. Bicalho de 

Sá 
Engenharia 

de Producao   
Obrigató

ria F-119 Segunda 8 10 F-119 Quarta 8 10 45 

7901 EEI634 Economia da Engenharia 4 6 
Thereza C. N. 

Aquino 
Engenharia 

de Producao   
Obrigató

ria F-116 Segunda 11 13 F-116 Quarta 11 13 45 
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7923 EEI634 Economia da Engenharia 4 6 José Roberto Ribas 
Engenharia 
do Petróleo   

Obrigató
ria A-203 Terça 13 15 A-203 Quinta 13 15 45 

7924 EEI413 
Economia da Engenharia 

C 4 * José Roberto Ribas 
Engenharia 

Civil   Restrita D-213 Terça 15 17 D-213 Quinta 15 17 50 

2959 
EEWX0

2 
Empreend. e Nov. 

Negócios 4 * 
Maria Alice F. da 

Rocha 
Engenharia 

de Producao   Extensão G-218 Quarta 7 10         20 

7925 EEI863 
Eng de Reservatórios 

Petrol I 4 6 Paulo Couto 
Engenharia 
do Petróleo   

Obrigató
ria D-111 Terça 10 12 D-111 Quinta 10 12 45 

7927 EEI052 
Eng. de Proc. de 

Negócios 3 * Renato F. Cameira 
Engenharia 

de Producao   
Restrita(

ger.prod) I-105 Quinta 7 10         45 

1294
4 

EEWX0
2 ENGATTI / EP 4 * 

Luiz Antonio 
Meirelles 

Engenharia 
de Producao   Extensão Outro Sabado 19 19         10 

7928 EEI652 
Engenharia da 

Informação 3 5 
Luis Armando 

Q.de Araujo 
Engenharia 

de Producao   
Obrigató

ria I-105 Terça 13 16         45 

7930 EEI325 Engenharia de Métodos 4 2 
Edison R. P. da 

Silva 
Engenharia 

de Producao   
Obrigató

ria F-112 Terça 10 12 F-112 Quinta 10 12 45 

7932 EEI058 
Engenharia do 

Entretenimento 3 * Jose A. N. Kamel 
Engenharia 

de Producao   
Condicio

nada I-105 Quinta 13 16         47 

7933 EEI967 
Engenharia do Gás 

Natural 3 
1
0 Paulo Couto 

Engenharia 
do Petróleo   

Obrigató
ria A-205 Quinta 13 16         35 

7775 
EEH21

0 
Engenharia do Meio 

Ambiente 2 1 Monica Pertel 
Engenharia 

de Producao 
E 

outros 
Obrigató

ria 

Audit
ório 
Bl. A Terça 17 19         45 

7776 
EEH21

0 
Engenharia do Meio 

Ambiente 2 1 Monica Pertel Outros   
Obrigató

ria 

Audit
ório 
Bl. A Quinta 17 19         45 

7937 EEI426 Engenharia do Trabalho 4 4 
José Orlando 

Gomes 
Engenharia 

de Producao   
Obrigató

ria F-112 Segunda 12 14 F-112 Quarta 12 14 45 

7935 EEI426 Engenharia do Trabalho 4 * 
José Orlando 

Gomes 
Engenharia 
do Petróleo 

E 
outros Restrita F-112 Segunda 14 18         60 
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1299
3 EEK345 

Engenharia de Proc 
Mecânicos 4 5 Fabio Zamberlan 

Engenharia 
de Producao   

Obrigató
ria F-115 Quarta 13 15 F-115 Quinta 13 15 40 

44   Estágio Obrigatório 0 * 
Maria Alice F. da 

Rocha 
Engenharia 

de Producao                     55 

7939 EEI541 Estatística Aplicada I 4 5 André A. de Salles 
Engenharia 

de Producao 

Engenh
aria do 
Petróle

o 
Obrigató

ria A-203 Segunda 13 17         70 

7940 EEI642 Estatística Aplicada II 3 6 André A. de Salles 
Engenharia 

de Producao   
Obrigató

ria H-228 Sexta 10 13         50 

8100 EEI922 Ética e Eng. de Produção 3 * Mário Petzhold 
Engenharia 

de Producao   
Condicio
nada [2]      F-100 Segunda 10 13         

25 
 

 

8827 FIS111 Física Exp. I (EP1) 1 1 Carla Bonifazi 
Engenharia 

de Producao   
Obrigató

ria 

Bl. A - 
4° 

andar Segunda 10 12         15 

8860 FIS111 Física Exp. I (EP2/EP3) 1 1 
Fernando (EP2), 

Yara (EP3) 
Engenharia 

de Producao   
Obrigató

ria 

Bl. A - 
4° 

andar Quinta 10 12         15 

8861 FIS111 Física Exp. I (EP2/EP3) 1 1 
Fernando (EP2), 

Yara (EP3) 
Engenharia 

de Producao   
Obrigató

ria 

Bl. A - 
4° 

andar Quinta 10 12         15 

8895 FIS121 Física Exp. II (EP1) 1 2 Carlos Carvalho 
Engenharia 

de Producao 
E 

outros 
Obrigató

ria 

Bl. A - 
4° 

andar Terça 15 17         10 

8911 FIS121 Física Exp. II (EP2) 1 2 Alexis Nunes 
Engenharia 

de Producao 
E 

outros 
Obrigató

ria 

Bl. A - 
4° 

andar Sexta 8 10         4 

8913 FIS121 Física Exp. II (EP3) 1 2 Alexis Nunes 
Engenharia 

de Producao 
E 

outros 
Obrigató

ria 

Bl. A - 
4° 

andar Sexta 10 12         8 
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8915 FIS121 Física Exp. II (EP4) 1 2 Omar Garcia 
Engenharia 

de Producao 
E 

outros 
Obrigató

ria 

Bl. A - 
4° 

andar Sexta 15 17         5 

8932 FIN231 Física Exp. III (EP1/EP2) 1 3 Wania Wolff 
Engenharia 

de Producao 
E 

outros 
Obrigató

ria 

Bl. A - 
4° 

andar Quarta 8 10         18 

8933 FIN231 Física Exp. III (EP1/EP2) 1 3 Wania Wolff 
Engenharia 

de Producao 
E 

outros 
Obrigató

ria 

Bl. A - 
4° 

andar Quarta 8 10         18 

8938 FIN231 Física Exp. III (EP3) 1 3 Wania Wolff 
Engenharia 

de Producao   
Obrigató

ria 

Bl. A - 
4° 

andar Quarta 15 17         

9 
 
 
 

8949 FIN231 Física Exp. III (EP4) 1 3 Wania Wolff 
Engenharia 

de Producao   
Obrigató

ria 

Bl. A - 
4° 

andar Sexta 8 10         
7 

 

8950 FIN231 Física Exp. III (EP5) 1 3 Wania Wolff 
Engenharia 

de Producao 
E 

outros 
Obrigató

ria 

Bl. A - 
4° 

andar Sexta 10 12         9 

8978 FIN241 Física Exp. IV (EP1/EP2) 1 4 
Vitoria(EP1), 
Malena(EP2) 

Engenharia 
de Producao   

Obrigató
ria 

Bl. A - 
4° 

andar Sexta 13 15         15 

8979 FIN241 Física Exp. IV (EP1/EP2) 1 4 
Vitoria(EP1), 
Malena(EP2) 

Engenharia 
de Producao 

E 
outros 

Obrigató
ria 

Bl. A - 
4° 

andar Sexta 13 15         15 

8553 FIT112 Física I A 4 1 Sergio Garcia 
Engenharia 

de Producao 
E 

outros 
Obrigató

ria F-116 Quarta 13 15 F-116 Sexta 13 15 55 

8564 FIT122 Física II A 4 2 Mauricio Calvão 
Engenharia 

de Producao 
E 

outros 
Obrigató

ria H-209 Quarta 10 12 H-209 Sexta 10 12 55 

8578 
FIM23

0 Física III A 4 3 Jose Simões 
Engenharia 

de Producao 
E 

outros 
Obrigató

ria A-202 Quarta 15 17 A-202 Sexta 15 17 55 
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8735 
FIM24

0 Física IV A 4 4 Marcello Neto 
Engenharia 

de Producao 
E 

outros 
Obrigató

ria F-112 Quarta 8 10 F-112 Sexta 8 10 55 

8595 
EEW41

3 
Fluidos de Perf. e 

Completação de Poços 4 8 
Jorge de A. 
Rodrigues 

Engenharia 
do Petróleo   

Obrigató
ria A-203 Segunda 10 12 A-203 Sexta 10 12 40 

1283
5 EEE390 

Fundamen. da 
Eletricidade 4 5 Thassiana Costa 

Engenharia 
de Producao   

Obrigató
ria 

H-
223A Quarta 15 18         45 

8101 EEI053 
Ger da Inov. e Cri Emp B. 

Tec 3 * Adriano Proença 
Engenharia 

de Producao 

Engenh
aria de 
Nanote
cnologi

a 
Condicio

nada F-112 Quinta 7 10         45 

8102 EEI055 Gerência de Informacao 3 * 
Luis Armando 

Q.de Araujo 
Engenharia 

de Producao   
Restrita(

ger.prod) I-105 Terça 10 13         45 

8720 EEI054 
Gerên. de Proj e Eng. 

Simult 3 * Francisco Duarte 
Engenharia 

de Producao   
Restrita(

ger.prod) G-209 Segunda 7 10         40 

8103 EEI855 Gerência de Qualidade 3 8 
Amarildo 

Fernandes 
Engenharia 

de Producao   
Obrigató

ria F-115 Terça 10 13         40 

8104 EEI021 
Gerência de Rec. 

Humanos 3 * 
Maria Alice F. da 

Rocha 
Engenharia 

de Producao   
Restrita(

ger.prod) F-119 Terça 7 10         45 

8105 EEI061 
Gerenciamento de 

Reservatórios 3 8 
Virgílio J. M. 

Ferreira Filho 
Engenharia 
do Petróleo   

Condicio
nada F-100 Segunda 14 17         15 

2954 
EEWX0

2 
Gestão Cooper. de res. 

sólidos 4 * Sidney Lianza 
Engenharia 

de Producao   Extensão F-125 Segunda 14 17         20 

8719 EEI968 
Gestão Oper Expl Prod 

Petroleo 3 
1
0 

Virgílio J. M. 
Ferreira Filho 

Engenharia 
do Petróleo   

Obrigató
ria A-203 Quarta 13 16         40 

0 
EEWX0

2 
Gestão de Proj. 

Solidários 4 * Sem professor 
Engenharia 

de Producao   Extensão F-115 Sabado 19 19         20 

1363
9 NID102 Gestão Participativa 3 * Felipe Addor 

Engenharia 
de Producao 

E 
outros 

Condicio
nada [2]      H-230 Segunda 15 18         15 

8106 EEI206 História da Tecnologia 2 * 
Edison R. P. da 

Silva + R Bartholo 
Engenharia 

de Producao   
Condicio

nada F-123 Terça 13 15         15 
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8107 EEI202 
Humanidades e Ciências 

Sociais 2 * Jose A. N. Kamel 
Engenharia 

de Materiais 

Engenh
aria 

Metalú
rgica Restrita 

F-222 
(F-

214) Terça 8 10         80 

8598 
EEW51

2 
Instal Superfície Prod de 

Petr 2 
1
0 Ilson P. Pasqualino 

Engenharia 
do Petróleo   

Obrigató
ria A-206 Terça 15 17         30 

8109 EEI613 Instalações Industriais 4 6 
Sérgio Leal da 

Costa 
Engenharia 

de Producao   
Obrigató

ria I-105 Quarta 7 9 I-105 Sexta 7 9 45 

8110 EEI533 Introdução à Economia 4 5 
Roberto Ivo da R. 

L. F. 
Engenharia 

de Producao   
Obrigató

ria I-105 Sexta 13 17         47 

8116 EEI200 
Introdução à Eng. de 

Prod. 2 1 Adriano Proença 
Engenharia 

de Producao   
Obrigató

ria F-116 Quinta 13 15         45 

7555 
EQW47

1 
Int. Ind. Quím. e Eng. 

Proc. 4 7 
Ladmir Jose de 

Carvalho 
Engenharia 

de Producao   
Obrigató

ria E-118 Segunda 15 18         60 

8119 EEI958 Logística 3 * 
Lino Guimarães 

Marujo 
Engenharia 

de Producao   
Restrita(

ger.prod) I-105 Quarta 10 13         45 

0 EEI931 Macroeconomia 3 * Sem professor 
Engenharia 

de Producao   
Restrita(
eng.eco) Outro Sabado 19 19         0 

8121 EEI815 
Manufatura Int por 

Comput. 3 8 Renato F. Cameira 
Engenharia 

de Producao   
Obrigató

ria I-105 Quinta 10 13         47 

8124 EEI934 Marketing 3 * 
Maria Alice F. da 

Rocha 
Engenharia 

de Producao   
Restrita(
eng.eco) F-119 Terça 10 13         50 

8306 
EEN34

4 
Mecânica aplic. às 

máquinas 4 6 
Luiz Antonio Vaz 

Pinto 
Engenharia 

de Producao   
Obrigató

ria I-108 Terça 7 9 I-108 Quinta 7 9 51 

6876 
EEA21

2 Mecânica I 4 3 
Marco Antonio A. 

Ribeiro 
Engenharia 

de Producao   
Obrigató

ria F-115 Segunda 10 12 F-115 Quarta 10 12 35 

8721 EEI212 Metodologia de Pesquisa 2 2 
Domício Proença 

Jr. 
Engenharia 

de Producao   
Obrigató

ria I-105 Segunda 10 12         45 

8596 
EEW51

4 
Métodos de Elevação 

Art. 1 8 
Virgílio J. M. 

Ferreira Filho 
Engenharia 
do Petróleo   

Obrigató
ria F-116 Segunda 17 19         40 
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8593 
EEW31

4 
Mét. Espec. Recup. 

Petróleo 4 
1
0 Paulo Couto 

Engenharia 
do Petróleo   

Obrigató
ria H-215 Quarta 8 10 H-215 Quinta 8 10 30 

8127 EEI948 
Métodos Quantit. Aplic. 

Fin. 3 * André A. de Salles 
Engenharia 

de Producao   
Condicio

nada F-100 Quarta 10 13         20 

8129 EEI621 
Organização e Aval. do 

Trab. 4 6 Jose A. N. Kamel 
Engenharia 

de Producao   
Obrigató

ria F-116 Terça 11 13 F-116 Quinta 11 13 45 

8703 EEI321 
Organização das 

Indústrias 4 4 Rafael de La Vega 
Engenharia 

de Materiais 

Engenh
aria 

Metalú
rgica 

Obrigató
ria 

F-225 
(F-

219) Terça 10 12 

F-225 
(F-

219) Quinta 10 12 

45 
 
 
 
 
 
 

8132 EEI321 
Organização das 

Indústrias 4 
1
0 Rafael de La Vega 

Engenharia 
Eletrônica e 

de 
Computação   

Obrigató
ria H-208 Terça 8 10 H-208 Quinta 8 10 70 

8137 EEI321 
Organização das 

Indústrias 4 7 
Gustavo Silva 

Nunes 
Engenharia 

Elétrica 

Engenh
aria 

Nuclear 
Obrigató

ria H-222 Quarta 13 15 H-222 Sexta 13 15 60 

8164 EEI321 
Organização das 

Indústrias 4 7 
Sérgio Leal da 

Costa 
Engenharia 

Civil   
Obrigató

ria D-217 Quarta 15 17 D-212 Sexta 15 17 50 

8139 EEI321 
Organização das 

Indústrias 4 9 
Sérgio Leal da 

Costa 
Engenharia 

Mecânica   
Obrigató

ria G-213 Quarta 10 12 G-213 Sexta 10 12 60 

8594 
EEW41

1 Perfuração de Poços 4 6 Paulo Couto 
Engenharia 
do Petróleo   

Obrigató
ria A-203 Terça 15 17 A-203 Quinta 15 17 30 

8170 EEI643 Pesquisa Operacional I 4 6 
Marcos P. Estellita 

Lins 
Engenharia 

de Producao   
Obrigató

ria F-116 Terça 9 11 F-116 Quinta 9 11 45 

8171 EEI744 Pesquisa Operacional II 4 7 Samuel Jurkiewicz 
Engenharia 

de Producao   
Obrigató

ria F-119 Quarta 13 15 F-119 Sexta 13 15 

45 
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0 EEI946 Pesquisa Operacional III 3 * Sem professor 
Engenharia 

de Producao   
Condicio

nada Outro Sabado 19 19         0 

8173 EEI856 
Planej. e Cont. da 

Produção I 4 8 
Eduardo G. M. 

Jardim 
Engenharia 

de Producao   
Obrigató

ria F-119 Quarta 11 13 F-119 Quinta 8 10 45 

8174 EEI957 
Planej. e Cont. da 

Produção II 4 9 Vinicius C. Cardoso 
Engenharia 

de Producao   
Obrigató

ria F-119 Segunda 10 12 F-119 Quinta 10 12 45 

8175 EEI754 Planej. das Instalações 4 7 Vinicius C. Cardoso 
Engenharia 

de Producao   
Obrigató

ria F-119 Terça 16 18 F-119 Quinta 15 17 45 

8176 EEI050 
Planejamento 

Estratégico 3 * Adriano Proença 
Engenharia 

de Producao   
Restrita(

ger.prod) F-119 Sexta 10 13         45 

9205 EET310 
Princípio da Ciênc. dos 

Mat. 4 4 
Prof de outro 

depart. 
Engenharia 

de Producao   
Obrigató

ria 

F-219 
(F-

213) Segunda 10 12 

F-219 
(F-

213) Quarta 10 12 

63 
 
 
 

8177 EEI201 
Probabilidade e 

Estatística 4 4 Edilson Arruda 
Engenharia 

de Producao   
Obrigató

ria D-112 Terça 10 12 D-112 Quinta 10 12 50 

2957 
EEWX0

2 
Proj Ext em Eng 

(PAPESCA) 4 * Sidney Lianza 
Engenharia 

de Producao   Extensão F-122 Segunda 10 13         20 

3015 
EEWX0

2 Proj de Ext. Des. Local 4 * 
Ricardo F. de 

Mello 
Engenharia 

de Producao   Extensão F-100 Terça 13 15 F-100 Quinta 13 15 20 

112   
PROJ.DE GRADUAÇÃO- 

2014/2 - EP1 1 * 
Maria Alice F. da 

Rocha 
Engenharia 

de Producao   
Obrigató

ria Outro Sabado 19 19         80 

113   
PROJ.DE GRADUAÇÃO-

2015/1 - EP1 1 * 
Maria Alice F. da 

Rocha 
Engenharia 

de Producao   
Obrigató

ria Outro Sabado 19 19         80 

114   
PROJ.DE GRADUAÇÃO-

2015/2 - EP1 1 * 
Maria Alice F. da 

Rocha 
Engenharia 

de Producao   
Obrigató

ria Outro Sabado 19 19         80 

8178 EEI551 Projeto do Produto 4 5 
Edison R. P. da 

Silva 
Engenharia 

de Producao   
Obrigató

ria I-105 Terça 16 18 F-112 Quinta 15 17 40 

8179 EEI032 Projetos Industriais 3 * 
Thereza C. N. 

Aquino 
Engenharia 

de Producao   
Restrita(
eng.eco) I-105 Segunda 7 10         45 
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8597 
EEWX0

1 Proj. Multidic. Eng. Petr. 1 
1
0 

Virgílio J. M. 
Ferreira Filho 

Engenharia 
do Petróleo   

Obrigató
ria A-203 Quarta 17 19         40 

8180 EEI722 
Psicologia e Soc. 

Industrial 3 7 
Maria Alice F. da 

Rocha 
Engenharia 

de Producao   
Obrigató

ria F-119 Terça 13 16         50 

6608 
IQG11

1 Química  4 1 Thais Delazare 
Engenharia 

de Producao 
E 

outros 
Obrigató

ria F-116 Terça 15 17 F-116 Quinta 15 17 40 

6706 
IQG11

2 Química Experimental  2 2 Eliane D Elia 
Engenharia 

de Producao 
E 

outros 
Obrigató

ria 

Bl. A - 
6° 

andar Terça 13 17         60 

6881 
EEA33

8 Resistência dos Materiais 4 5 Flavia Moll Judice 
Engenharia 

de Producao   
Obrigató

ria D-214 Quarta 10 12 D-214 Sexta 10 12 30 

8181 EEI845 Simulação 4 8 
Lino Guimarães 

Marujo 
Engenharia 

de Producao   
Obrigató

ria I-105 Sexta 9 13         45 

8182 EEI714 
Sist Prod Mec e Cont 

Num 4 7 Renato F. Cameira 
Engenharia 

de Producao   
Obrigató

ria F-119 Segunda 13 15 F-119 Quinta 13 15 42 

6569 
EEG10

5 Sistemas Projetivos 4 2 
Camilo Michalka 

Junior 
Engenharia 

de Producao   
Obrigató

ria D-107 Terça 8 10 D-107 Quinta 8 10 40 

1362
8 NID101 Tecnologia Social 3 * Felipe Addor 

Engenharia 
de Producao   

Condicio
nada [2]      H-230 Quarta 15 18         15 

1299
6 EEK355 Termodinâmica Aplicada 4 6 

Silvio Carlos de 
Almeida 

Engenharia 
de Producao   

Obrigató
ria F-116 Segunda 9 11 F-116 Quarta 9 11 50 

8183 EEI056 
Tópicos Esp em Sist de 

Info GP 3 * 
Eduardo G. M. 

Jardim 
Engenharia 

de Producao   
Condicio

nada F-100 Quarta 15 18         15 

0 EEI056 
Tópicos Esp em Sist de 

Info LF 2 * Sem professor 
Engenharia 

de Producao   
Condicio

nada Outro Sabado 19 19         0 

8723 
EEW51

5 
Tópicos Esp em Eng/ 

Prob reais EP 2 * Adriano Proença 
Engenharia 

de Producao   
Condicio
nada [2]      F-115 Quarta 8 10         40 

8184 
EEW51

5 
Tópicos Esp em Eng/ 

Sistemas 2 * 
Eduardo G. M. 

Jardim 
Engenharia 

de Producao   
Condicio

nada F-100 Quarta 13 15         15 
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Apêndice E – Formulário 2 de planejamento de substituto referentes a 2015.2 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO - PR-1             CONSELHO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO  

Formulário 02 - Relatório das Atividades de Magistério do Departamento para Contratação de Professor Substituto  - Ano: 2015   Semestre: 2 

Centro: DE TECNOLOGIA       Unidade: POLI       
Departamento: 
Engenharia Industrial   

Docentes em atividade 
(nome) Categoria                     DISCIPLINA C.H.S. 

Período Vagas 
Nível Tipo Horário 

  PP/PS 

Nº 
SIGA Código Título (por turma) Horas 

    
G/PG *   

1- Adriano Proença - 
1172441 PP 8101 EEI053 

Ger da Inov. e Cri Emp B. 
Tec 3 * 45 G COND QUI 7-10 

    8116 EEI200 Introdução à Eng. de Prod. 2 1 45 G OBRIG QUI 13-15 

    8176 EEI050 Planejamento Estratégico 3 * 45 G REST SEX 10-13 

    8723 EEW515 
Tópicos Esp em Eng/ Prob 
reais EP 2 * 40 G COND QUA 8-10 

                      

2- Amarildo Fernandes - 
1285293 PP 7858 EEI753 Controle de Qualidade 3 7 45 G OBRIG QUA 15-18 

    8103 EEI855 Gerência de Qualidade 3 8 40 G OBRIG TER 10-13 

                      

3- André A. de Salles - 
1189893 PP 7939 EEI541 Estatística Aplicada I 4 5 70 G OBRIG SEG 13-17 

    7940 EEI642 Estatística Aplicada II 3 6 50 G OBRIG SEX 10-13 

    8127 EEI948 Métodos Quantit. Aplic. Fin. 3 * 20 G COND QUA 10-13 

                      

4- Armando C. G. Neto - 
1461497 PP 7853 EEI031 Análise de Investimento 3 * 40 G REST SEG 13-16 

    7856 EEI034 Análise Risco de Invest. 3 * 15 G REST QUI 10-13 

    7898 EEI512 Economia B 4 9 45 G OBRIG 
TER 13-15 / 
QUI 13-15 

                      

5- Edison R. P. da Silva - 
1078571 PP 7930 EEI325 Engenharia de Métodos 4 2 45 G OBRIG 

TER 10-12 / 
QUI 10-12 
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    8106 EEI206 História da Tecnologia 1 * 15 G COND TER 13-15 

    8178 EEI551 Projeto do Produto 4 5 40 G OBRIG 
TER 16-18 / 
QUI 15-17 

                      

6- Eduardo G. M. Jardim - 
662421 PP 8173 EEI856 

Planej. e Cont. da Produção 
I 4 8 45 G OBRIG 

QUA 11-13 / 
QUI 8-10 

    8183 EEI056 
Tópicos Esp em Sist de Info 
GP 3 * 15 G COND QUA 15-18 

    8184 EEW515 
Tópicos Esp em Eng/ 
Sistemas 2 * 15 G COND QUA 13-15 

                      

7- Ilson P. Pasqualino - 
1684338 PP 8598 EEW512 

Instal Superfície Prod de 
Petr 2 10 30 G OBRIG TER 15-17 

                      

8- Jose A. N. Kamel - 
2168077 PP 7932 EEI058 

Engenharia do 
Entretenimento 3 * 47 G COND QUI 13-16 

    8107 EEI202 
Humanidades e Ciências 
Sociais 2 * 80 G REST TER 8-10 

    8129 EEI621 
Organização e Aval. do 
Trab. 4 6 45 G OBRIG 

TER 11-13 / 
QUI 11-13 

                      

                      

Total da página      65       

Total acumulado         65           

* Observações: Tipo: obrigatória, opcional, RCS, ou outro tipo que identifique a 
natureza da turma da disciplina 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

Assinatura do Chefe do Departamento: 
 
 
 



132 

 

 

 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO - PR-1             CONSELHO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO  

Formulário 02 - Relatório das Atividades de Magistério do Departamento para Contratação de Professor Substituto  - Ano: 2015   Semestre: 2 

Centro: DE TECNOLOGIA       Unidade: POLI       
Departamento: 
Engenharia Industrial   

Docentes em atividade 
(nome) Categoria                     DISCIPLINA C.H.S. 

Período Vagas 
Nível Tipo Horário 

    

Nº 
SIGA Código Título (por turma) Horas   

  
G/PG *   

9- José Orlando Gomes - 
1285314 

PP 7937 EEI426 Engenharia do Trabalho 4 4 45 G 
OBRIG 

SEG 12-14 / 
QUA 12-14 

    7935 EEI426 Engenharia do Trabalho 4 * 60 G REST SEG 14-18 

                      

10- José Roberto Ribas - 
342576 

PP 7857 EEI735 Contabilidade Gerencial 3 7 45 G OBRIG 
SEX 15-18 

    
7923 

EEI634 Economia da Engenharia 4 6 45 G OBRIG 
TER 13-15 / 
QUI 13-15 

  
  

7924 
EEI413 Economia da Engenharia C 4 * 50 G REST 

TER 15-17 / 
QUI 15-17 

                      

11- Klitia V. Bicalho de Sá - 
2528189 PP 

7859 
EEI837 Custos Industriais 2 8 45 G OBRIG TER 8-10 

  
  8704 EEI312 Economia A 2 8 60 G OBRIG 

SEG 10-12 / 
QUA 10-12 

    
7900 

EEI836 Economia da Empresa 4 8 45 G OBRIG 
SEG 8-10 / 
QUA 8-10 

                      

12- Lino Guimarães Marujo 
- 1445636 

PP 8119 EEI958 Logística 3 * 45 G REST 
QUA 10-13 

    8181 EEI845 Simulação 4 8 45 G OBRIG SEX 9-13 

                      

13- Luis Armando Q.de 
Araujo - 371224 

PP 7928 EEI652 Engenharia da Informação 3 5 45 G OBRIG 
TER 13-16 

(regime de 20h)   8102 EEI055 Gerência de Informacao 3 * 45 G REST TER 10-13 
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14- Marcos P. Estellita Lins 
- 2168073 

PP 8170 EEI643 Pesquisa Operacional I 
4 6 45 G OBRIG 

TER 9-11 / QUI 
9-11 

                      

15- Maria Alice F. da 
Rocha - 1285312 

PP 2959 EEWX02 Empreend. e Nov. Negócios 3 * 20 G EXT QUA 7-10 

    8104 EEI021 Gerência de Rec. Humanos 3 * 45 G REST TER 7-10 

    8124 EEI934 Marketing 3 * 50 G REST TER 10-13 

    8180 EEI722 Psicologia e Soc. Industrial 3 7 50 G OBRIG TER 13-16 

                      

16- Paulo Couto - 1532697 
PP 7925 EEI863 

Eng de Reservatórios Petrol 
I 

4 6 45 G OBRIG 
TER 10-12 / 
QUI 10-12 

    7933 EEI967 Engenharia do Gás Natural 3 10 35 G OBRIG QUI 13-16 

    8593 EEW314 
Mét. Espec. Recup. 
Petróleo 

4 10 30 G OBRIG 
QUA 8-10 / QUI 
8-10 

    8594 EEW411 Perfuração de Poços 4 6 30 G OBRIG 
TER 15-17 / 
QUI 15-17 

                      

                      

                      

Total da página      71       

Total acumulado         136           

* Observações: Tipo: obrigatória, opcional, RCS, ou outro tipo que identifique a 
natureza da turma da disciplina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

Assinatura do Chefe do Departamento: 
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PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO - PR-1             CONSELHO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO  

Formulário 02 - Relatório das Atividades de Magistério do Departamento para Contratação de Professor Substituto  - Ano: 2015   Semestre: 2 

Centro: DE TECNOLOGIA       Unidade: POLI       
Departamento: 
Engenharia Industrial   

Docentes em atividade 
(nome) Categoria                     DISCIPLINA C.H.S. 

Período Vagas 
Nível Tipo Horário 

    
Nº 
SIGA 

Código Título (por turma) Horas     G/PG *   

17- Renato F. Cameira - 
2213820 

PP 7927 EEI052 Eng. de Proc. de Negócios 3 * 45 G REST QUI 7-10 

  PP 8121 EEI815 Manufatura Int por Comput. 3 8 45 G OBRIG QUI 10-13 

    8182 EEI714 Sist Prod Mec e Cont Num 4 7 42 G OBRIG 
SEG 13-15 / 
QUI 13-15 

                      

18- Roberto Ivo da R. L. F. 
- 1972396 

PP 7866 EEI312 Economia A 4 5 60 G OBRIG SEX 8-12 

    8704 EEI312 Economia A 2 8 60 G OBRIG 
SEG 10-12 / 
QUA 10-12 

    8110 EEI533 Introdução à Economia 4 5 45 G OBRIG SEX 13-17 

                      

19- Samuel Jurkiewicz - 
1278625 PP 

8171 
EEI744 Pesquisa Operacional II 4 7 45 G OBRIG 

QUA 13-15 / 
SEX 13-15 

                      

20- Sidney Lianza - 
1195836 PP 

2954 
EEWX02 

Gestão Cooper. de res. 
sólidos 3 * 20 G EXT SEG 14-17 

    
2957 

EEWX02 
Proj Ext em Eng 
(PAPESCA) 3 * 20 G EXT SEG 10-13 

                      

21- Thereza C. N. Aquino - 
2695037 PP 

7899 
EEI933 Economia Brasileira 3 * 

40 
G REST TER 7-10 

    
7901 

EEI634 Economia da Engenharia 4 6 
45 

G OBRIG 
SEG 11-13 / 
QUA 11-13 

    8179 EEI032 Projetos Industriais 3 * 45 G REST SEG 7-10 
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22- Vinicius C. Cardoso - 
2282394 

PP 8174 EEI957 
Planej. e Cont. da Produção 
II 

4 9 45 G 
OBRIG 

SEG 10-12 / 
QUI 10-12 

  
  8175 EEI754 Planej. das Instalações 4 7 45 G 

OBRIG 
TER 16-18 / 
QUI 15-17 

                      

23- Virgílio J. M. Ferreira 
Filho - 366063 

PP 8105 EEI061 
Gerenciamento de 
Reservatórios 

3 8 15 G COND SEG 14-17 

    8719 EEI968 
Gestão Oper Expl Prod 
Petroleo 

3 10 40 G OBRIG QUA 13-16 

    8596 EEW514 Métodos de Elevação Art. 2 8 40 G OBRIG SEG 17-19 

    8597 EEWX01 Proj. Multidic. Eng. Petr. 2 10 40 G OBRIG QUA 17-19 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

Total da página      58       

Total acumulado         194           

* Observações: Tipo: obrigatória, opcional, RCS, ou outro tipo que identifique a 
natureza da turma da disciplina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

Assinatura do Chefe do Departamento: 
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PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO - PR-1             CONSELHO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO  

Formulário 02 - Relatório das Atividades de Magistério do Departamento para Contratação de Professor Substituto  - Ano: 2015   Semestre: 2 

Centro: DE TECNOLOGIA       Unidade: POLI       
Departamento: 
Engenharia Industrial   

Docentes em atividade 
(nome) Categoria                     DISCIPLINA C.H.S. 

Período Vagas 
Nível Tipo Horário 

    

Nº 
SIGA Código Título (por turma) Horas   

  
G/PG *   

24- Gustavo Silva Nunes -  
PS 7869 EEI312 Economia A 4 9 100 G OBRIG 

SEG 15-17 / 
QUA 15-17 

    
8137 

EEI321 Organização das Indústrias 4 7 60 G OBRIG 
QUA 13-15 / 
SEX 13-15 

                      

25- Rafael de La Vega -  PS 
7864 

EEI312 Economia A 4 3 80 G OBRIG 
TER 13-15 / 
QUI 13-15 

    
8703 

EEI321 Organização das Indústrias 4 4 45 G OBRIG 
TER 10-12 / 
QUI 10-12 

  
  8132 EEI321 Organização das Indústrias 4 10 70 G OBRIG 

TER 8-10 / QUI 
8-10 

                      

26- Sérgio Leal da Costa - 
2086871 PS 

8109 
EEI613 Instalações Industriais 4 6 45 G OBRIG 

QUA 7-9 / SEX 
7-9 

    8164 EEI321 Organização das Indústrias 4 7 50 G OBRIG 
QUA 15-17 / 
SEX 15-17 

    
8139 

EEI321 Organização das Indústrias 4 9 
60 

G OBRIG 
QUA 10-12 / 
SEX 10-12 

Total da página      32       

Total acumulado         226           

* Observações: Tipo: obrigatória, opcional, RCS, ou outro tipo que identifique a 
natureza da turma da disciplina   

  
 
 
 
 
 
 

Assinatura do Chefe do Departamento: 
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ANEXOS 

 

ANEXO I – Alocação das salas do DEI em estágio anterior 

 

 


