
 
 

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

 

A Engenharia de Produção tem como objeto de estudo a investigação, a concepção e a 

coordenação de processos produtivos, no interior das quais se articulam os processos de 

produção e de trabalho.  

 

LINHA DE PESQUISA: PLANEJAMENTO, PROJETO E CONTROLE DE 

SISTEMAS DE PRODUÇÃO  

Área de Conhecimento CNPQ: 3.08.01.02-8 

 

A área de PCsP dedica-se ao projeto e à gestão do sistema produtivo (bens e serviços) 

com o objetivo de melhorar o fluxo de materiais e informações, bem como o 

desempenho do sistema. O sistema produtivo pode compreender uma única empresa ou 

um conjunto de empresas (por exemplo: cadeias de suprimento; aglomerados 

industriais). Os professores que atuam nesta área desenvolvem trabalhos e orientações 

em diversos ramos de atividade, entre eles: agroindústria, alimentos, calçados, metal-

mecânica, transporte e outros serviços. Os problemas são estudados pelas seguintes 

abordagens: estratégica, práticas gerenciais, métodos quantitativos e computacionais. 

 

Planejamento e Controle da Produção (PCP) é uma linha de pesquisa que desenvolve 

trabalhos com vistas a: diminuir a lacuna entre a teoria e a prática do PCP; aprimorar as 

decisões estratégicas, táticas e operacionais no âmbito do PCP principalmente nas 

indústrias de calçados, metal-mecânica e agro-indústria; estudar a integração do PCP 

com outras áreas funcionais (custos, gestão da qualidade, etc); estudar o impacto de 

tecnologias (TI, automação, etc) na prática do PCP; entre outros objetivos. 

 

 

LINHA DE PESQUISA: ENGENHARIA DE QUALIDADE  

Área de Conhecimento CNPQ: 3.08.01.05-2 

 

A área de Engenharia da Qualidade tem como objetivo gerar e difundir conhecimentos a 

respeito da gestão da qualidade para abordar questões relativas à qualidade desde o 

desenvolvimento de produtos até a melhoria de processos. Neste cenário, são 

desenvolvidos estudos sobre a coordenação da qualidade em cadeias e redes de 

empresas, bem como sobre as práticas de planejamento, controle e melhoria da 

qualidade, os mecanismos de aprendizagem e os sistemas de medição de desempenho 

de empresas. Esses estudos são desenvolvidos principalmente em empresas e cadeias 

dos setores industrial, minerador, metal-mecânico, siderúrgico e de serviços. 

 

LINHA DE PESQUISA: PESQUISA OPERACIONAL 

Área de Conhecimento CNPQ: 3.08.02.00-8 

 

A Pesquisa Operacional é uma abordagem científica que utiliza metodologias e técnicas 

matemáticas com o objetivo de determinar como projetar, planejar e operar um sistema, 

que geralmente apresenta condições de recursos escassos. Existem vários métodos  

determinísticos e probabilísticos que podem ser aplicados em diferentes ambientes 

produtivos. Neste contexto, a linha de pesquisa vem apresentando estudos de aplicações 

de técnicas clássicas (teoria de filas, método Voguel e outras) em sistemas logísticos e 

de planejamento e controle da produção. 


