
JORNAL  
EDIÇÃO 1 ANO 3 DEZEMBRO 2016

PET
PRODUÇÃO

O QUE VOCÊ ENCONTRA NESTA EDIÇÃO:

A nova identidade visual do PET Produção 
Conheça detalhes de como se deu o processo de redesign 
da nova marca do programa. Página 5

Minicurso Design Thinking

Detalhes sobre o 
minicurso de 
Design Thinking, 
ministrado pela,  
empresa EloGroup  
Página 4

Detalhes sobre o projeto de melhoria de proces-
sos do Centro de Tecnologia e Pró Reitoria de 
extensão (PREX). Desenvolvido pelos membros 
do PET Produção, Proativa jr e EloGroup Página 6 

Visita à Empresa Danone 

Veja como foi a 
Visita à Danone 
Ltda, fábrica local-
izada em 
maracanaú, visita 
essa que contou 
com participação 
de todos os petian-

anos e alguns alunos da Engenharaia de Produção. 
Página 2

Semana de Engenharia de Produção (SEP)

Projeto de melhorias de processos

Projetos de 
Professores

 do DEPRO

Depoimento 
Paloma Costa

(ex petiana)

Sobre os 
Grupos de 

convesação

Tudo sobre a SEP 
2016, que contou 
com cerca de 120 
inscritos e ocorreu 
entres os dias 23 e 
25 de novembro 
Página 5

Visita à Empresa Guararapes      

Veja como foi a 
Visita à Guarara-
pes, localizada na 
Barra do Ceará, 
que contou com 
participação de 
petianos e inte-
grantes  do Labo-

ratório Observatório Tecnológico.  Página 2

Veja:
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Visita Técnica à empresa Danone

os quais evidenciaram a forte 
preocupação da fábrica com a 
Gestão da Qualidade, uma vez 
que o sistema de produção instal-
ado faz uso de técnicas como 
layout em células de produção, 
quadros Kanban 

No dia 13 de Setembro de 2016, o 
PET Produção junto ao Labo-
ratório Observatório Tecnológico 
(OT) organizaram uma visita 
técnica à fábrica do Grupo Guar-
arapes Confecções, localizada no 
bairro Antônio Bezerra. A Guarar-
apes é o maior grupo empresarial 
de moda no Brasil, controlador da 
rede varejista Riachuelo, com 291 
unidades espalhadas por 
território nacional. A unidade de 
negócios da fábrica que foi visita-
da está em funcionamento desde 
1976 e é responsável pela 
produção de tecido plano.  Tal 
visita trouxe conhecimento práti-
co aos alunos de Engenharia de 
Produção Mecânica, 

indicando as metas e a situação 
atual da produção, automação 
dos processos de corte, dentre 
outras ferramentas.

No dia 27 de outubro de 2016, o 
PET Produção organizou para os 
alunos do curso de Engenharia 
de Produção Mecânica da UFC 
uma visita técnica à fábrica da 
Danone Ltda, localizada em 
Maracanaú. O grupo Danone é 

uma empresa multinacional que 
está presente em mais de 120 
países, ocupando, segundo a 
consultoria britânica InterBrand 
(2008), a posição de número 66 
no ranking das marcas mais valio-
sas do mundo. Nesta visita, os 

participantes puderam notar a 
forte preocupação da companhia 
com as normas de segurança do 
trabalho, resultando em mais de 
um ano sem acidentes de 
trabalho. Além disso, foi apresen-
tado o projeto que os estagiários 
da indústria estão implementan-
do, o qual consiste na redução do 
uso de água nos processos de 
produção com o �to de reduzir os 
custos de produção e, principal-
mente, contribuir com a preser-
vação ambiental. Tal visita foi 
considerada uma experiência 
bastante proveitosa aos partici-
pantes, visto que eles tiveram a 
oportunidade de conhecer na 
prática como funciona o sistema 
produtivo das grandes empresas, 
as quais futuramente os empre-
garão.

Visita Técnica à empresa Guararapes
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Depoimento da Ex-Petiana Paloma Costa

O meu primeiro contato com o 
PET Produção foi em 2014, ao 
entrar na faculdade. Participei 
das primeiras atividades do ano, 
o Pré Engenharia e as atividades 
realizadas pelos petianos na 
disciplina de Introdução a 
Engenharia. Com isso, logo me 
veio o interesse de fazer parte 
daquele grupo de alunos e poder 
explorar mais a Universidade. Por 
volta de março de 2014, o PET 
Produção abriu o processo seleti-
vo e eu esperava que a partir 
daquele momento esse 
Programa pudesse edi�car a 
minha vida acadêmica, pro�s-
sional e pessoal.  

A visita à Sociedade Comunitária 
de Reciclagem de Lixo do Piram-
bu (Socrelp) teve como objetivo 
buscar mais informações para o 
projeto de desenvolvimento de 
uma prensa mecânica móvel 
destinada a catadores de 

recicláveis. Tal projeto, de autoria 
do Prof. Dr. José Belo Torres e 
atualmente liderado pelo Prof. 
Dr. Heráclito Jaguaribe com 
colaboração do Prof. Me. Alysson 
Amorim, encontra-se em sua fase 
informacional, a qual tem como 
prioridade a coleta de infor-
mações a respeito do produto 
em desenvolvimento, nesse caso 
a prensa, para que, posterior-
mente, sejam convertidas em 
características que atendam às 
necessidades dos catadores.
Na visita, os membros do PET, 
juntos a mais dois participantes 
do projeto, conheceram mais 
sobre o trabalho da Associação, a 

qual há cerca de 20 anos lida com 
coleta, seleção e bene�ciamento 
de materiais recicláveis. Em 
entrevista com uma de suas 
representantes foi relatado que 
uma das preocupações dos cata-
dores era adquirir uma quanti-
dade maior de material por dia 
de trabalho. Assim, uma prensa 
móvel é ideal para suprir tal 
necessidade, visto que reduzirá o 
volume do objeto coletado, facil-
itando a rotina desse trabalhador 
que tanto contribui para a 
diminuição dos impactos ambi-
entais causados pelo excesso de 
lixo.

      Ao longo desses dois anos 
como petiana, pude participar de 
projetos envolvendo os três 
pilares da Universidade (ensino, 
pesquisa e extensão), pude 
conhecer mais os professores do 
nosso departamento, ter mais 
contato com os alunos de diver-
sos cursos da graduação e desen-
volver um bom relacionamento 
com o nosso tutor e com todos 
os colegas petianos.
Contudo, chegou o momento 
em que precisava seguir e viver 
uma nova etapa da vida pro�s-
sional: o primeiro estágio. Partici-
pei de alguns processos seletivos 
e �quei muito feliz por perceber 
que os recrutadores e gestores 
das pequenas e grandes empre-
sas têm conhecimento do que é 
o PET e como os alunos que 
participam desse programa são 
diferenciados no mercado. Já 
ouvi de uma recrutadora de uma 
grande Companhia os seguintes 

 dizeres: “aqui na empresa nós 
temos e tivemos vários alunos 
petianos!”. É muito bom ver que 
os esforços de toda a equipe que 
faz o PET estão sendo cada vez 
mais reconhecidos, não só 
dentro da universidade, como 
fora também.
      Não tenho dúvidas de que o 
PET Produção ajudou a conquis-
tar a minha primeira experiência 
pro�ssional! Muitos conheci-
mentos que foram adquiridos 
por meio de inúmeros projetos e 
de treinamentos internos, eu 
pude aplicar dentro da empresa, 
possibilitando a conquista de 
mais espaço no trabalho, atrela-
do a satisfação dos meus 
gestores. 
Tenho muito orgulho de ter feito 
parte dessa formação do PET que 
tanto contribui e edi�ca a univer-
sidade como um todo!

Visita à Sociedade Comunitária
de Reciclagem de Lixo do Pirambu
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Novo formato dos Grupos de Conversação

e interessante, com mais dinâmi-
cas e participações de media-
dores estrangeiros. Por enquanto, 
não estão mais ocorrendo os 
grupos em francês e alemão.    
Desde que foi iniciado esse novo 
modelo, já foram realizadas três 
edições: a primeira contemplou o 
tema sobre a série da Net�ix 

de Engenharia de Produção da 
UFC, incluindo estudantes de 
outros cursos, de outras universi-
dades e até alguns já graduados. 

O PET Engenharia de Produção 
agradece à ELOGroup e à todos 
que participaram e organizaram 
esse evento. 

No dia 22 de Outubro de 2016 foi 
realizado com sucesso o minicur-
so com o tema Design Thinking, o 
qual é uma pauta bastante atual e 
se caracteriza como um processo 
de pensamento crítico e criativo 
que permite organizar infor-
mações e ideias, tomar decisões, 
aprimorar situações e adquirir 
conhecimento. Tal atividade foi 
ministrada pela ELOGroup, 
empresa de consultoria voltada 
para a busca de inovação, e�ciên-
cia e produtividade de seus clien-
tes, parceira do PET Produção. 
Esse minicurso foi de extrema 
importância, pois atingiu um 
público diversi�cado, além dos 
alunos do curso 

“Stranger Things”, com texto 
falando sobre suas referências 
com outros que consistia numa 
competição de adivinhações 
sobre a série entre os partici-
pantes; houve a edição que teve 
como tema  “O Universo”, que 
contou com a participação de 
uma mediadora americana; a 
última edição do semestre falou 
sobre “Como os Estrangeiros 
Veem os Brasileiros”, na qual foi 
lido um texto, assistido vídeo 
sobre o tema e feita uma dinâmi-
ca para a interação dos partici-
pantes. No próximo semestre 
estaremos de volta com novos 
temas e dinâmicas. O Grupo de 
Conversação ocorre na última 
quarta-feira do mês sempre às 
13h, �que atento às postagens na 
nossa página no Facebook para 
saber quando será o próximo!  

Os Grupos de Conversação (GC), 
que até semestre passado acon-
teciam semanalmente, estão com 
um novo formato, ocorrendo 
apenas uma vez ao mês. Agora, 
cada edição em inglês do novo 
GC é organizada em conjunto por 
todos os PET’s participantes, que 
visam deixar o conteúdo dos 
grupos mais interativo 

Minicurso de Design Thinking
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A Semana de Tecnologia e a Semana
de Engenharia de Produção 2016

Diretores e sócios 
de empresas de 
consultoria, ofere-
cendo visitas técni-
cas, como a da 
Guararapes e da 
Biomátika;  minicur-
sos, como de Seis 
Sigma, Modelagem 
Canvas, Custeio 
Baseado em Ativi-

dades, software de simulação 
ARENA,  PCP: Técnicas para o 
sequenciamento da produção, 
Economia Circular e Sustentabili-
dade, Mapeamento de Processos, 
Planejamento Estratégico, dentre 
outros. Além de palestras, como a 
da Kaizen - Melhoria Contínua.
 No dia 27/10, houve uma 
palestra de lançamento da 
Semana de Tecnologia com o 
fundador da EloGroup (empresa 
de tecnologia, consultoria e 
venturing), Rafael Clemente e, 
durante a abertura da ST,  houve  

          A Semana de Engenharia de 
Produção UFC (SEP) de 2016, 
evento realizado pelo curso de 
Engenharia de Produção Mecâni-
ca da Universidade Federal do 
Ceará, durante a XI Semana de 
Tecnologia (ST) foi realizada dos 
dias 21 a 25 de novembro no 
Campus do Pici com o tema prin-
cipal: “Papel da engenharia na 
crise” e que obteve cerca de 120 
inscritos e a participação de 
Professores do Departamento 
(Prof. Abraão Saraiva, Prof. Max-
weel Rodrigues, Prof. Anselmo 
Pitombeira e Prof. Bruno Prata), 

a realização de uma mesa redon-
da no dia 21 sobre o tema 
“Inovação e Empreendedorismo 
em prol da superação da crise”, o 
qual também contou com a 
participação de Diretores de Insti-
tuições públicas, Presidente e 
Vice-Presidente de Conselhos da 
Universidade e Fundações, 
respectivamente.

Os 3 elementos principais da marca 
representam, cada um, um elemento
da trídade (ensino, pesquisa e extensão).
Ilustrando a natureza dos projetos
que o PET Produção realiza.

O triângulo representa a base sólida,
a imponência que não só o PET Produção
mas todos os PETs do país consruíram
juntos.

Os cantos arredondados e as cores claras
tem o dever de passar a ideia de um projeto
solícito e receptivo. Característica que o PET
Produção desenvolve desde quando foi fundado.

A nova identidade visual do PET Produção
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Projetos de Melhoria de Processos 

No Centro de Tecnologia da UFC

Em parceria com a empresa 
EloGroup, membros do PET 
Produção, da Proativa Jr. e do 
Observatório Tecnológico estão 
desenvolvendo o Projeto em 
Gestão por Processos e Melhoria 
em Serviços Públicos na UFC, 
tendo seu início no primeiro 
semestre de 2016, a iniciativa 
conta com a participação de dois 
grupos trabalhando, simultanea-
mente, na Diretoria do Centro de 
Tecnologia (CT) e na Pro-Reitoria 
de Extensão. 
A colaboração do Diretor Prof. 
Carlos Almir Monteiro de Holan-
da e demais membros da 
secre-taria da Diretoria do CT e o 
empenho do grupo formado 

secretaria da Direto-
ria do CT e o empen-
ho do grupo forma-
do pelos alunos 
Laíza Sousa, Pedro 
Souza, Giovanna 
Feitosa, Paloma 
Costa e Caio Thiers 

(aluno e membro da EloGroup) e 
pelo professor Heráclito Jaguari-
be vem trazendo bons frutos para 
o Centro de Tecnologia. Hoje, 
cerca de quatro processos já 
foram mapeados na tentativa de 
otimizá-los. Dentre eles, vale 
ressaltar a melhoria do processo 
de alocação de Salas que bene�-
ciou alunos, professores e coor-
denações de departamentos, 
uma vez que garantiu uma 
distribuição mais e�ciente das 
salas e a disponibilização dessa 
informação para o corpo docente 
e o discente. De acordo com a 
aluna Valeska Franca: “A tabela foi 

de grande proveito para os 
alunos, possibilitando uma maior 
independência aos estudantes, 
evitando o trabalho de mandar 
e-mail aos professores ou andar 
procurando a sala na qual a disci-
plina está sendo ministrada, além 
disso, também contribuiu para a 
pontualidade dos alunos nas 
aulas. Dessa forma, a tabela foi 
uma grande ideia positiva e que 
agregou valor a todos que foram 
agraciados por ela.” Além desse, já 
foram mapeados os seguintes 
processos: Diárias e Passagens, 
Afastamento no País e do País e 
de Manutenção. O próximo passo 
é disponibilizar um Manual de 
Processos com o intuito de infor-
mar a comunidade do CT acerca 
dos procedimentos que devem 
ser realizados em cada caso.

Na Pro-Reitoria de Extensão da UFC
O Projeto de Melhoria de Proces-
sos aconteceu também na PREX 
(Pró-Reitoria de Extensão) da 
UFC. Lá, uma equipe de quatro 
alunos do PET Produção e da 
Proativa Jr. (Empresa Júnior do 
curso de Engenharia de 
Produção Mecânica), com uma 
ajuda da empresa ELOGroup, 
empresa de consultoria, desen-
volveram melhorias nos proces-
sos de cadastramento de ações. 
Dessa forma, foram mapeados os 
processos e foram identi�cados 
alguns gargalos que causavam 
as maiores dúvidas nos profes-
sores da UFC que queriam cadas-
trar suas ações. A equipe atuou 

em cima desses problemas para minimizá-los e tornar o cadastramen-
to mais acessível para os professores interessados. Agora, a equipe do 
projeto está atuando na construção do Manual de Processos da PREX, 
no qual estarão descritos todos esses processos de forma padronizada. 

6



JORNAL  
EDIÇÃO 1 ANO 3 DEZEMBRO 2016

PET
PRODUÇÃO

Projeto na Maternidade Escola Assis
Chateaubriand (MEAC/UFC)

 O projeto de 
extensão na 
MEAC tem 
como objeti-
vo a modela-
gem e simu-

lação dos processos do hospital da 
maternidade da UFC. Sob coorde-
nação do Prof. Dr. Anselmo Pito-
mbeira (foto acima), do DEPRO, o 
projeto conta atualmente com 
dois alunos do Curso de Engenha-
ria de Produção Mecânica da UFC, 
Jônatas Breno e Roniel Venâncio, 
os quais dedicam 12 horas sema-
nais.

Na MEAC, a responsável pelo 

monitoramento do trabalho é a 

Dra. Eugenie Viana, chefe do 

setor de gerência de risco do 

hospital. Para o mapeamento de 

processos utiliza-se a ferramenta 

Bizagi Modeler, que é um 

programa com a notação Busi-

ness Process Modeling Notation 

(BPMN).  Após modelados, os 

processos de um setor são valida-

dos, aprovados e disponibiliza-

dos para a comunidade de 

funcionários da MEAC por meio 

da intranet.

O GEE é um projeto de extensão 

constituído por estudantes 

atuantes nos cursos de engenha-

ria e que tem como �nalidade 

estimular um aprendizado mais 

aprofundado nas áreas de engen-

haria econômica, gestão de 

custos e �nanças. Através desse 

estudo, são feitas análises e 

desenvolvidas ferramentas que 

impactem empresas de pequeno, 

médio e grande porte no estado 

do Ceará, estimulando a compe-

tividade destas e possibilitando o 

crescimento da economia local. 

O grupo conta atualmente com o 

Professor Dr. Maxweel Veras (foto 

à direita) junto a 17 membros 

estudantes dos cursos de engen-

haria, sendo dois bolsistas. 

Dentre as atividades que são 

atualmente desenvolvidas, 

podemos citar um projeto de 

pesquisa que visa o diagnóstico 

dos métodos de custeio das 

empresas do setor têxtil do Ceará; 

projetos de consultoria junto ao 

Lametro e o Aeromec, que 

buscam a implantação de um 

sistema de gestão de custos 

através do 

c u s t e i o 

baseado em 

atividades – 

ABC dentro 

dessas orga-

nizações que atuam dentro da 

universidade; e o grupo de 

estudo com desenvolvimento de 

estudos de casos que visam o 

aprimoramento dos conhecimen-

tos dos membros e a produção de 

trabalhos acadêmicos. 

Após o término da fase de mod-

elagem dos processos, serão 

identi�cados processos críticos, 

os quais serão analisados por 

meio de simulação computacion-

al com o objetivo de propor mel-

horias.

O Grupo de Engenharia Econômica
GEE
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objetivo apresentar metaheurísti-

cas para novas variantes de prob-

lemas de programação da 

produção em ambiente open 

shop. Para tanto, serão desen-

volvidas heurísticas construtivas, 

estruturas de vizinhança, bem 

como procedimentos de busca 

local e�cientes para os problemas 

em estudo. A investigação é com-

posta pelas seguintes etapas: 

revisão bibliográ�ca, projeto e 

implementação dos algoritmos, 

testes computacionais e 

conclusão e elaboração do 

relatório �nal. 

Espera-se que os algoritmos 

desenvolvidos possam ser aplica-

dos na resolução de problemas 

reais.

Outro projeto, agora desenvolvi-
do pelo Prof. Dr. Bruno Prata (foto 
à direta) envolve Problemas de 
sequenciamento de atividades 
possuem diversas aplicações nas 
áreas industriais e de serviços, 
notadamente na área de 
programação da produção. Nas 
últimas décadas, diversos 
trabalhos têm sido publicados no 
estudo de problemas em ambi-
entes �ow shop, job shop e open 
shop, sendo que os problemas 
em ambiente open shop tem 
recebido uma menor atenção dos 
pesquisadores. Este projeto de 
pesquisa tem por 

2. Identi�car 
as práticas 
de excelên-
cia utilizadas 
no ensino e 
aprendizado 
na TU Wien;

3. Caracteri-
zar o SGQ da 
TU Wien e a avaliação de seus  
processos;

4. Propor uma SGQ para universi-
dades públicas brasileiras no 
caso especí�co da Universidade 
Federal do Ceará.

Muitas universidades europeias 
têm desenvolvido a sua cultura 
para a qualidade através de 
inter-relações, assistência mútua 
e benchmarking. Nós observa-
mos que existe uma lacuna 
formal em normas para garantia 
da qualidade do ensino nas IES 
brasileiras. Por outro lado, estas 
práticas estão bem estruturadas e 
implementadas na Universidade 
Técnica de Viena.
 
Objetivos do programa de mobil-
idade:
1. Conhecer  profundamente a 
Standards and Guidelines for 
Quality Assurance in the Europe-
an Higher Education Area;

Dentre os projetos desenvolvidos 
no Departamento de Engenharia 
de Produção um deles é do Prof. 
Dr. Marcos Albertin (foto à dire-
ita). Tal projeto envolve o 
Programa Erasmus Mundus 
Programme, Action 2:  Mobili-
dade acadêmica do tipo adminis-
trativo.
O foco da mobilidade Erasmus é a 
identi�cação das práticas e 
processos da qualidade acadêmi-
ca interna nas IES europeias acor-
dados no Tratado de Bolonha 
(1999) e descritos na Standards 
and Guidelines for Quality Assur-
ance (2015).

Sistema de Gestão da Qualidade de Ensino na TU Wien
Pesquisa e identi�cação das práticas de excelência em ensino e aprendizado

Metaheurísticas para  novas variantes de problemas de programação
da produção em ambiente open shop
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Orientados pelo Prof. Dr. Herácli-
to Jaguaribe (foto abaixo), o 
Projeto de desenvolvimento de 
conteúdos e atividades para 
aplicação na disciplina de intro-
dução à engenharia de produção. 
A �m de demonstrar a importân-
cia da simulação discreta como 
ferramenta de ensino para os 
alunos de engenharia de 
produção, foi apresentada a estes 
um estudo de caso revelando o 
problema de produtividade de 
uma organização. O estudo 
funcionou como um jogo de três 
níveis, no qual, para superar cada 
nível, os alunos tiveram 

de usar seus conhecimentos 
técnicos e em engenharia de 
produção no software adotado, o 
Flexsim (foto acima). Ao �nal do 
jogo, os alunos chegaram a índi-
ces de produtividade diferentes, 
de acordo com a estratégia 

Outro projeto orientado pelo 

Prof. Dr. Heráclito Jaguaribe (foto 

à esquerda), do Departamento de 

Engenharia de Produção, tem 

como base a tomada de decisão a 

partir de conceitos de produção 

enxuta (Lean Manufacturing), foi 

desenvolvido um jogo no soft-

ware de simulação Flexsim, a �m 

de trazer uma maneira prática e 

e diferenciada para o aprendiza-

do dessa �loso�a de gestão. O 

jogo conta com eventos aleatóri-

os para representar um cenário 

real de manufatura, e a com-

petição entre os jogadores é 

fundamentada na elaboração de 

estratégias.

adotada pela equipe. E, através 

dessa diversidade, perceberam 

como a simulação pode auxiliar 

na tomada de decisões em casos 

reais e no ensino de conceitos 

relevantes para o curso.

Projetos de Simulação no Flexsim

Projeto de Simulação para Introdução de Conceitos de Engenharia de Produção
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Projeto de Modelagem e Simulação de Sistemas de Produção e Operações
Utilizando o Software Flexsim


