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EDITAL 19/2020 – PROCESSO SELETIVO PARA O PROGRAMA DE PÓS 
GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO (PPGEP) DA UFPR – 
MESTRADO 

 
 

A Coordenação do Programa de Pós-graduação em Engenharia de 
Produção da UFPR, de acordo com a legislação vigente e as decisões do 
Colegiado do Programa, torna público que se encontram abertas as inscrições 
para o processo seletivo para o Mestrado Acadêmico em Engenharia de 
Produção – turma 2021/01, conforme orientações do presente edital. 

 
 

1 INSCRIÇÃO E NÚMERO DE VAGAS 
 

O candidato deverá se inscrever conforme as 3 etapas descritas a seguir 
neste edital e de acordo com o cronograma apresentado, também, neste edital. 
Qualquer data não cumprida acarretará o indeferimento imediato da inscrição 
do candidato à vaga no mestrado do PPGEP da UFPR e a consequente 
eliminação do presente processo seletivo. 

 
A quantidade de vagas para o processo seletivo para o Mestrado 

Acadêmico em Engenharia de Produção – turma 2021/01 será definida por 
professor de acordo com o quadro a seguir. Nestas vagas estão incluídas as 
vagas para alunos do Curso de Graduação em Engenharia de Produção da 
UFPR previstas no Regimento do PPGEP conforme requisitos do item 4 deste 
edital. 

 
 

PROFESSOR LINHA* TEMAS DE PESQUISA VAGAS 

Agnelo Denis Vieira IPPP 

Tecnologias na Indústria 4.0, Internet das 
Coisas, Sistemas didáticos para 
ensino/aprendizagem em engenharia. 
Scheduling / agendamento da produção / 
algoritmos genéticos. Simulação de sistemas / 
digital twins. 

02 

Arinei Carlos Lindbeck da 
Silva PO Pesquisa Operacional aplicada a problemas de 

Transporte e Logística. 01 

Cassius Tadeu Scarpin PO 

Desenvolvimento de Cidades Inteligentes por 
meio de técnicas de Big Data, Otimização e 
Desenvolvimento em Transporte de 
Passageiros, Desenvolvimento de Ferramentas 
Computacionais Utilizando a Pesquisa 
Operacional, Novas Tecnologias na Aplicação 
de Pesquisa Operacional na Logística, Técnicas 
de Pesquisa Operacional como Auxílio à 
tomada de decisões no Gerenciamento 
Logístico e em centros de Distribuição, 
Aplicações de Técnicas da Engenharia da 
Qualidade para auxiliar na tomada de decisão 
em problemas relacionados a qualidade de 
serviços e 

02 
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processos produtivos, Data Mining e KDD, 
Problemas de Localização de Facilidades. 

Fabiano Oscar Drozda IPPP 

Gestão da Produção e Processos utilizando 
ferramentas Lean Manufacturing e da Indústria 
4.0; Estudo do processo e desenvolvimento de 
produtos usando a tecnologia de Manufatura 
aditiva FDM com materiais poliméricos e 
compósitos; Planejamento, projeto e controle 
de sistemas de Gestão da Qualidade aplicados 
a processos de fabricação e montagem. 

02 

Gustavo Valentim Loch PO 

Propostas para aumento de capacidade 
operacional em linhas férreas singelas, 
Otimização em Problemas de Timetabling, 
Problemas de Roteirização de Veículos em 
Arcos, Desenvolvimento de Ferramentas 
Computacionais com Algoritmos Matemáticos 
de Apoio à Gestão, Aplicações de Modelos de 
Simulação de Eventos Discretos. 

02 

Izabel Cristina Zattar IPPP 

Inovação em processos, projetos, produtos. 
Ecossistemas de Inovação. Manufatura 
Sustentável e Eco inovação. Tecnologias 
Verdes. 

01 

Marcell Mariano Corrêa 
Maceno IPPP 

Avaliação do Ciclo de Vida de Produtos: 
estudos de caso e melhoria de métodos de 
avaliação (ambiental, social e econômica); 
Pegada Ecológica, Pegada Hídrica, Pegada de 
Carbono. Avaliação energética, Pegada 
energética e Análise Energética. Produção + 
Limpa. Contabilidade de Custos em Fluxos 
Materiais (CCFM). Economia Circular: Novos 
negócios, produtos circulares e avaliação de 
circularidade. 

02 

Marcelo Gechele Cleto IPPP 

Análise e desenvolvimento de aplicações das 
tecnologias da Indústria 4.0 (Realidade 
Aumentada e Virtual, Gêmeos Digitais, 
Simulação, AGV´s, Robôs Colaborativos) para 
implantação de novas abordagens e melhoria de 
desempenho em situações de operações de 
produção, logística. qualidade, planejamento, 
projeto de produto, manutenção, prestação de 
serviços. Análise e desenvolvimento de 
soluções práticas para integração dos conceitos 
de manufatura enxuta (lean manufacturing) e 
indústria 4.0; Investigação, análise e 
modelagem do funcionamento e do 
ecossistema das Startups no Brasil e no mundo. 
Suas relações com grandes empresas e os atores 
envolvidos, tais como incubadoras, 
aceleradoras, investidores. 

02 
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Marcos Augusto Mendes 
Marques PO Métodos Estatísticos Multivariados aplicados à 

Engenharia. 01 

Mariana Kleina PO 

Pesquisa Operacional aplicada a problemas de 
Engenharia de Produção; Aplicações de 
técnicas de Machine Learning e Análise de 
Dados em problemas de previsão e 
classificação. 

01 

Robson Seleme IPPP Qualidade/Supply Chain e Logística. 02 

Wagner Hugo Bonat PO 

Modelos de regressão multivariados. 
Delineamento de experimentos. Controle 
estatístico da qualidade. Técnicas preditivas 
aplicadas à engenharia. Confiabilidade em 
sistemas de engenharia. Aprendizagem de 
máquina. Visualização de dados e estatística 
espacial. 

02 

 
 
*Linhas de Pesquisa 

PO – Pesquisa Operacional 
IPPP – Inovação em Projetos, Produtos e Processos 
 
 

2 APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 
 

Tornar-se-á aprovado no processo seletivo para o Mestrado Acadêmico 
em Engenharia de Produção – turma 2021/01 o candidato que for aprovado nas 3 
etapas do processo seletivo da seguinte forma: 

 
Etapa 1 – Apresentação do projeto de pesquisa e entrevista com o 
provável orientador. 
 
O candidato deverá apresentar (de maneira oral e escrita) ao provável 

orientador o projeto de pesquisa que pretende desenvolver durante o mestrado 
(de acordo com o contido no item 3.1). 

Além da apresentação do projeto, o candidato será submetido a uma 
entrevista com o provável orientador. 

Transcorridas a apresentação do projeto e a entrevista, ao candidato que 
estiver apto a prosseguir no processo, de acordo com o critério estabelecido pelo 
provável professor orientador, receberá uma carta de aceite de intenção de 
orientação do mesmo. 
 

Etapa 2 – Deferimento dos documentos apresentados. 
 

O candidato deverá ter preenchido completamente a sua inscrição e 
postado todos os documentos listados em tópico específico deste edital (item 3.2), 
dentro do prazo estipulado no cronograma apresentado neste edital.  

Todos os candidatos que estiverem com a documentação deferida 
estarão habilitados para realizar a Etapa 3 (item 3.3) do processo seletivo para o 
Mestrado Acadêmico em Engenharia de Produção – turma 2021/01.  
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O candidato que tiver sua documentação indeferida, por qualquer 

motivo que não contemple a totalidade das condições impostas no presente 
edital, não estará habilitado a realização da Etapa 3 deste edital e 
automaticamente eliminado do processo seletivo para o Mestrado Acadêmico em 
Engenharia de Produção – turma 2021/01.  

O candidato que não realizar a inscrição dentro do prazo estipulado no 
cronograma apresentado no presente edital estará automaticamente eliminado 
do processo seletivo para o Mestrado Acadêmico em Engenharia de Produção – 
turma 2021/01. 
  

Etapa 3 – Prova Escrita. 
 

O candidato habilitado nas Etapas 1 e 2 deverá realizar uma prova 
elaborada e corrigida pelo provável professor orientador, com conteúdo 
discriminado em tópico específico deste edital (3.3), na(s) data(s) e horário(s) 
estipulados no cronograma apresentado neste edital.  

Considerar-se-á apto nesta etapa o candidato que obtiver nota igual ou 
superior a 70 (SETENTA) pontos.  

Os candidatos aptos serão separados em listas pelo professor que 
forneceu a carta de intenção de orientação (3.2.9) e em cada lista serão ordenados 
pela maior nota. Os candidatos de cada lista ordenada, seguindo a ordem da 
maior nota para a menor nota, que estiverem contemplados na quantidade limite 
de cada professor serão considerados aprovados no processo seletivo para o 
Mestrado Acadêmico em Engenharia de Produção – turma 2021/01.  

 
Caso se tenha mais candidatos aptos do que vagas em uma lista de certo 

professor, estes alunos serão considerados eliminados do processo seletivo para 
o Mestrado Acadêmico em Engenharia de Produção – turma 2021/01.   

O candidato que não realizar a prova na data e horário estipulados no 
cronograma apresentado neste edital estará automaticamente eliminado do 
processo seletivo para o Mestrado Acadêmico em Engenharia de Produção – 
turma 2021/01.  

O candidato que comparecer a realização da prova na data e chegar 
atrasado em relação ao horário estipulado no cronograma apresentado neste 
edital estará automaticamente eliminado do processo seletivo para o Mestrado 
Acadêmico em Engenharia de Produção – turma 2021/01.  

Em caso de empate de dois ou mais alunos em relação à nota da prova, 
o critério de desempate será pela idade do candidato, sendo a escolha prioritária 
para o candidato mais velho. 

  
 
3 ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 

 
 

O processo Seletivo para o Programa de Pós-Graduação em Engenharia 
de Produção da UFPR – Mestrado – turma 2021/01 SERÁ CONSTITUÍDO DE 3 
ETAPAS, TODAS DE CARÁTER ELIMINATÓRIO. As três etapas são descritas 
a seguir: 



Ministério da Educação 
Universidade Federal do Paraná 

Setor de Tecnologia 
Programa de Pós-graduação em Engenharia de Produção 

 
 

 
 
 

3.1 APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA E ENTREVISTA COM O 
PROVÁVEL ORIENTADOR - 1ª ETAPA 
 
 Nesta etapa o candidato deverá apresentar ao provável orientador um 
projeto de pesquisa que desenvolverá ao longo do mestrado. Esta etapa é 
composta de uma apresentação oral e da apresentação do documento escrito, o 
qual deve conter no máximo 7 (sete) páginas, contendo: Título, Objetivos, 
Introdução, Desenvolvimento, Conclusão e Referências. 
 Também é parte desta etapa uma entrevista elaborada e realizada pelo 
provável professor orientador. 
 Ao candidato que o provável professor orientador considerar habilitado, 
será emitida uma carta de aceite de orientação, conforme modelo, a qual será 
exigida na Etapa 2 deste edital. 
 
 
3.2 ANÁLISE DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA INSCRIÇÃO - 2ª 
ETAPA 
 

A INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO DEVERÁ SER REALIZADA 
SOMENTE “ON LINE” NO LINK → FAÇA SUA INSCRIÇÃO AQUI 

 
Nesta etapa o candidato ao mestrado deverá preencher os dados e postar 
os seguintes documentos: 

 
3.2.1 Preencher os dados solicitados no link informado anteriormente. 
 
3.2.2 Cópia da carteira de identidade civil e do CPF ou outro documento de 
identificação oficial equivalente com foto que possua o número do RG e CPF; se 
for estrangeiro, cópias das folhas de identificação do passaporte. 
 
3.2.3 Cópia da certidão de nascimento ou certidão de casamento. (Atenção: 
postar no sistema online junto com o RG e CPF em um mesmo arquivo pdf – o 
sistema apenas pedirá para postar RG e CPF juntos, porém você também deve 
postar junto a certidão de nascimento ou casamento). 
 

3.2.4 Cópia do diploma (frente e verso) de curso de graduação em Engenharia 
ou em cursos que forneçam uma base substancial em Métodos Quantitativos, 
a critério da Comissão de Seleção ou, ainda, declaração de estar cursando o 
último período do curso de graduação; nesse caso, até a data da efetivação da 
matrícula o aluno aprovado deverá comprovar a conclusão do curso. 
 

Observação 1: Os originais dos documentos em 3.2.2 e 3.2.3 deverão ser 
apresentados no ato da matrícula. 

 

https://www.prppg.ufpr.br/siga/visitante/processoseletivo/index.jsp?sequencial=2289
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3.2.5 Cópia do Histórico escolar do curso de graduação. 
 
3.2.6 Comprovante de residência, que não precisa estar necessariamente no 

nome do(a) candidato(a). (Postar no sistema online na aba “Outros 
documentos”). 

 
3.2.7 Declaração de anuência com os termos do Edital 19/2020. A declaração 

encontra-se no final do presente edital e também no site 
http://www.prppg.ufpr.br/site/ppgep/pb. (Esta declaração deve ser 
postada no sistema online junto com a carta de intenção de orientação – 
item 3.2.9, em um mesmo arquivo pdf). 

 
3.2.8 Curriculum vitae modelo da base Lattes do CNPq, com os documentos que 
comprovem o curriculum e organizado de acordo com a sequência de itens do 
currículo. (Postar no sistema online o currículo e os documentos comprobatórios 
em um mesmo arquivo pdf). 
 
3.2.9     Carta de intenção de orientação 
 

A carta de intenção de orientação é obtida após a aprovação na Etapa 1 
deste edital (item 3.1).  

A escolha do professor para essa intenção de orientação é de 
responsabilidade do candidato, o qual deverá pesquisar sobre a linha de 
pesquisa do professor, identificar a sua área de atuação e verificar seu curriculum 
Lattes, visando assim encontrar sombreamento entre a área de atuação do 
professor e o desejo de pesquisa futura do candidato.  

O professor deverá ser contatado pelo aluno (pessoalmente, por e-mail 
ou outro) e ele poderá aceitar ou não fornecer a carta de intenção de orientação 
de acordo com a apresentação do projeto de pesquisa e entrevista.  

O candidato deverá anexar nesta etapa a carta de intenção de apenas 1 
(UM) professor com intenção de orientação.  

Fica expressamente vedada a postagem de mais de uma carta de intenção 
de orientação por professores diferentes para um mesmo candidato. Se isto 
ocorrer o candidato terá sua inscrição indeferida. 

O modelo da carta de intenção de orientação está disponível no final do 
presente edital e também no site http://www.prppg.ufpr.br/site/ppgep/pb. 
(Postar no sistema online junto com a declaração de anuência – item 3.2.7, em um 
mesmo arquivo pdf). 
 
3.2.10 Projeto de pesquisa 
 

Cópia do projeto de pesquisa apresentado ao provável professor 
orientador, e assinado por ele. 

 
3.2.11 Guia de pagamento da taxa de inscrição. 
 
INFORMAÇÕES PARA IMPRESSÃO E PAGAMENTO DA GRU. Acesse o link: 
https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp 

http://www.prppg.ufpr.br/site/ppgep/pb/
http://www.prppg.ufpr.br/site/ppgep/pb/
https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp


Ministério da Educação 
Universidade Federal do Paraná 

Setor de Tecnologia 
Programa de Pós-graduação em Engenharia de Produção 

 
 

 
 

Siga as instruções do documento “MANUAL GRU # Programa de Pós-
graduação Engenharia Producao.pdf” disponível no site 
http://www.prppg.ufpr.br/site/ppgep/pb.  

Pagar a taxa de inscrição por meio de Guia de Recolhimento da união 
(GRU) no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais), não reembolsável.  

Após o preenchimento das informações, imprimir a GRU e pagar 
somente no Banco do Brasil. 

Ao realizar a inscrição postar a guia paga com comprovante de 
pagamento. 
 
3.2.12 Postagem de Foto 3 x 3 ou 4 x 4, com fundo branco, na extensão “jpg” 
(somente para foto). 
 
 
3.3 PROVA ESCRITA – 3ª ETAPA 
 

O candidato deverá realizar uma prova elaborada e corrigida pelo 
professor que emitiu a carta de aceite (item 3.2.9), no mesmo dia e horário, 
conforme calendário constante neste edital. 

A seguir, são apresentados os nomes dos professores, a ementa da prova 
escrita com a respectiva bibliografia. 
 
  

● Professor Agnelo Denis Vieira 
Ementa: Elaboração e/ou implementação de algoritmo(s) em 
linguagem(ns) selecionada(s) pelo candidato com aceite pelo do 
orientador para solução de problema especificado pelo orientador e o 
candidato em conformidade com o tema de pesquisa a ser desenvolvido 
pelo candidato. Como sistemas alvo da programação destacam-se: 
sistema de simulação Arena ou Plant Simulation; CLP (controlador 
lógico programável), PC, Microcontrolador, arduíno, ESP32, Matlab, ... 
Redação em língua portuguesa de resumo de texto em língua inglesa 
(preferencialmente artigo científico) selecionado pelo orientador. O 
texto selecionado estará em conformidade com o tema de pesquisa a ser 
desenvolvido pelo candidato. 
ATENÇÃO: maiores detalhes sobre os temas de pesquisa e sobre o 
processo seletivo estão especificadas em: 
https://docs.ufpr.br/~agnelo.vieira/Research.htm 

 
● Professor Arinei Carlos Lindbeck da Silva 

Ementa: Modelagem de Programação linear e Inteira. Algoritmo 
Simplex. Solução Gráfica. Solução em Tableau 

 
Bibliografia: 
1- Puccini,A.L., PIzzolato, N.D. -Programação Linear -LTC – 1990 
2- Colin, E.C. – Pesquisa Operacional – LTC – 2007 

http://www.prppg.ufpr.br/site/ppgep/pb/
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3- Gupta, P.K, Hira D.S. – Problems in Operations Research – S.Chand 

- 2008 
 

● Professor Cassius Tadeu Scarpin 
Ementa: Modelagem de Programação linear e Inteira. Algoritmo 
Simplex. Solução Gráfica. Solução em Tableau 
 

Bibliografia: 
1- Puccini,A.L., PIzzolato, N.D. -Programação Linear -LTC – 1990 
2- Colin, E.C. – Pesquisa Operacional – LTC – 2007 
3- Gupta, P.K, Hira D.S. – Problems in Operations Research – S.Chand 

- 2008 
 

● Professor Fabiano Oscar Drozda 
Ementa: Lean Manufacturing e Tecnologias da indústria 4.0; Tipos de 
Manufatura Aditiva e materiais usados; Ferramentas da Qualidade 
para projeto de produtos e processos. 
Bibliografia: 
1- SLACK, Nigel; CHAMBERS, Stuart; JOHNSSTON, Robert. (2009). 

Administração da Produção. 3a. Ed. São Paulo: Atlas. 
2- SCHWAB, K. A quarta Revolução Industrial, World Economic 

Forum, Edipro 
3- Werkema, Cristina. (2012). Ferramentas estatísticas básicas do Lean 

Seis Sigma integradas ao PDCA e DMAIC, Rio de Janeiro: Elsevier. 
4- LIKER, J.F., O Modelo Toyota. A empresa que criou a produção 

enxuta. Bookman, 2005. 
5- Stucker,B; Rosen,D.; Gibson, I. Additive Manufacturing 

Technologies: 3D Printing, Rapid Prototyping, and Direct Digital 
Manufacturing, Springer. 

 
● Professor Gustavo Valentim Loch 

Ementa: Modelagem de Programação linear e Inteira. Algoritmo 
Simplex. Solução Gráfica. Solução em Tableau 
 

Bibliografia: 
1- Puccini,A.L., PIzzolato, N.D. -Programação Linear -LTC – 1990 
2- Colin, E.C. – Pesquisa Operacional – LTC – 2007 
3- Gupta, P.K, Hira D.S. – Problems in Operations Research – S.Chand 

- 2008 
 

● Professora Izabel Cristina Zattar 
Ementa: Conceito de Eco inovação, Eco inovação nas Empresas, Fases 
de Implementação da Eco inovação, Premissas da Eco inovação, Tipos 
de inovação, Mudanças que não são consideradas inovações, A coleta 
de dados sobre atividades de inovação qualitativas e quantitativas. 
Economia circular: definições. ** Bibliografia parcialmente disponível 
em https://sites.google.com/site/gsapoufpr/home 
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Bibliografia: 
1 - Manual de Oslo: Diretrizes para coleta e interpretação de dados sobre 
inovação. 3. ed. 1997; 
2 - The place of eco-innovation in the current sustainability debate. Gente 
V., Pattanaro G. Journal of Waste Management, v.88, 2019; 
3 – Eco inovação nos pequenos negócios. SEBRAE. 1 ed. 
4 - Guia para a Eco inovação em PME. AEP – Associação Empresarial de 
Portugal, 2015. 
5 - Ellen Macarthur Foundation. The Circular Design Guide. 2019. 
Disponível em: https://www.circulardesignguide.com/ 
 
 
 

● Professor Marcell Mariano Correa Maceno 
Ementa: Avaliação do Ciclo de Vida (ISO 14040:2009). Contabilidade 
de Custos em Fluxos Materiais (ISO 14051:2013). Economia circular: 
definições e método (Define, Make, Release, Understand). Avaliação 
de Circularidade: MCI (Material Circularity Index). Estatística 
descritiva, amostragem e estimação de parâmetros. 

 
Bibliografia: 
1- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR ISO 
14040: Gestão Ambiental – Avaliação do Ciclo de Vida – Princípios e 
estrutura. Rio de Janeiro, 2009. 
2- Hauschild, M.Z.; Huijbregts, M.A.J. Life Cycle Impact Assessment. 
LCA Compedium - The complete world of Life Cycle Assessment. 
Springer: New York London. 2015 
3- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR ISO 
14051: Gestão Ambiental – Contabilidade dos custos de fluxos de 
material – Estrutura Geral. Rio de Janeiro, 2013. 
4- CNTL - Centro Nacional de Tecnologias Limpas. 5 Fases da 
Implantação de Técnicas de Produção + Limpa. 2013. Disponível em: 
https://www.senairs.org.br/sites/default/files/documents/manual_c
inco_fases_da_produthoo_mais_limpa.pdf 
5- Ellen Macarthur Foundation. The Circular Design Guide. 2019. 
Disponível em: https://www.circulardesignguide.com/ 
6- Ellen Macarthur Foundation. Circularity indicators. 2015. Disponível 
em: 
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/resources/apply/circular
ity-indicators 
7- COSTA NETO, P. L. de O. Estatística Básica. 
 

● Professor Marcelo Gechele Cleto 
Ementa: Conceitos importantes na engenharia de produção. 
Planejamento da produção. Sistemas MRP, MRP II e ERP para gestão 
da produção. Sistema de produção enxuta. Teoria das restrições.  
Indústria 4.0 e suas tecnologias. 

 
Bibliografia: 
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1 - CLETO, M. G. Planejamento e Organização da Produção. Apostila 
da Disciplina. Departamento de Eng. Mecânica. UFPr. Curitiba, Maio de 
2008. Disponível em:      https://www.researchgate.net 
2- CORRÊA, H.L.; GIANESI, I.G.N.; CAON, M. Planejamento, 
Programação e Controle da Produção. Editora Atlas, 5ª.ed., 2008; 
3- SHINGO, S. O Sistema Toyota de Produção do ponto-de-vista da 
Engenharia de Produção. - trad.: Eduardo Schaan. Porto Alegre: Artes 
Médicas, 1996.      
4- SCHWAB, K. A quarta revolução industrial. Tradução de Daniel 
Moreira Miranda. – São Paulo: Edipro, 2016.       
 

● Professor Marcos Augusto Mendes Marques 
Ementa: Estatística descritiva; Medidas de tendência central; Medidas 
de dispersão. Probabilidade; Técnicas de Contagem; Espaços amostras 
e eventos; Definições, Axiomas e Propriedade de Probabilidade, regras 
da Adição; Probabilidade Condicional; Regras da Multiplicação; 
Probabilidade Total e Teorema de Bayes. 
 
Bibliografia: 
1 - DEVORE, J. L. Probabilidade e Estatística para Engenharia e Ciências. 
Ed. Thomson. 
2 - MEYER, Paul L. Probabilidade. Aplicações à Estatística. Livros 
Técnicos e Científicos Editora S.A. 
3 - MONTGOMERY, D. C. & RUNGER, G. C. Estatística Aplicada e 
Probabilidade para Engenheiros. LTC. 
 

● Professora Mariana Kleina 
Ementa: Modelagem de Programação linear e Inteira. Algoritmo 
Simplex. Solução Gráfica. Solução em Tableau 
 

Bibliografia: 
1- Puccini,A.L., PIzzolato, N.D. -Programação Linear -LTC – 1990 
2- Colin, E.C. – Pesquisa Operacional – LTC – 2007 
3- Gupta, P.K, Hira D.S. – Problems in Operations Research – S.Chand 

- 2008 
 

● Professor Robson Seleme 
Ementa: Administração da Produção e objetivos estratégicos, 
tecnologia de processos produtivos, planejamento e controle logístico 
de da cadeia de suprimentos, planejamento, melhoramento e controle 
da qualidade. Redes reversas e globais de suprimentos, gestão da 
demanda e análise de processos logísticos e de cadeias de suprimento 
locais e globais. 

 
Bibliografia: 
1 - Ballou, Ronald H; Gerenciamento da Cadeia de 
Suprimentos/Logística empresarial  Alegre: Bookman, 2006; 
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2 - Slack, Nigel; Chambers, Stuart; Johnston, Robert; Administração da 
Produção 3ºed., São Paulo: Atlas, 2009; 
3 - Corrêa, Henrique Luiz, Gestão de rede de suprimentos: Integrando 
Cadeias de Suprimento no Mundo Globalizado, São Paulo: Atlas, 2010; 
 

● Professor Wagner Hugo Bonat 
Ementa: Análise descritiva e exploratória de dados, Noções de 
probabilidades e distribuições de probabilidades e Introdução à 
procedimentos de inferência estatística. 

 
Bibliografia (ver https://www.ime.usp.br/~marcos/): 
1- Magalhães, MN; Lima, ACP. Noções de Probabilidade e Estatística. 
São Paulo: EDUSP, 2015 (7a edição). 
2- Bussab, WO; Morettin, PA. Estatística Básica. São Paulo: Editora 
Saraiva, 2017 (9a Edição). 
3- Triola, MF. Introdução à estatística. Rio de Janeiro: LTC Editora, 
2017 (12a Edição). 

 
 

 
4 – INGRESSO DE ALUNOS DA GRADUAÇÃO - ENGENHARIA DE 
PRODUÇÃO 

 
Conforme estabelece o Regimento do PPGEP, alunos que estiverem 

cursando o último período ou tiverem concluído o curso no primeiro semestre 
do ano do processo seletivo, do Curso de Graduação em Engenharia de Produção 
da UFPR poderão se inscrever neste processo seletivo desde que preencham aos 
seguintes requisitos: 
 
Obs1.: Os documentos comprovantes relativos aos itens I, II e III devem ser 
entregues em envelope lacrado na Secretaria do Programa de Pós-graduação em 
Engenharia de Produção, até a data e hora indicados no cronograma em 5. Para 
a Etapa 2 – Inscrição e postagem dos Documentos, juntamente com cópia do 
comprovante de inscrição “on line” 
 
I – Ter atingido até o período anterior à inscrição o IRA ≥ 80 (Índice de 
rendimento acadêmico maior ou igual a oitenta); 
II - Ter cursado pelo menos 80% da carga horária, até o período anterior ao da 
inscrição, do curso no Departamento de Engenharia de Produção da UFPR; 
III- Ter participado por pelo menos 1(hum) ano em projeto de pesquisa ou 
extensão na área de Engenharia de Produção de Professor do Departamento de 
Engenharia de Produção da UFPR; 
 

Obs2.: Os documentos comprovantes relativos aos itens IV, V e VI devem ser 
postados “on line” juntamente com os outros documentos em 3.2 no ato da 
Inscrição pelo Link → FAÇA SUA INSCRIÇÃO AQUI 

https://www.prppg.ufpr.br/siga/visitante/processoseletivo/index.jsp?sequencial=2289
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IV- Ter publicado artigo na área em anais de congressos, eventos de iniciação 
científica ou extensão, ou em periódicos classificados; na inscrição incluir 
juntamente com o item V em um mesmo arquivo em “pdf” para a realização do 
upload. 
V- A existência do currículo Lattes e do registro atualizado do candidato em 
grupo de pesquisa cadastrado no Diretório de Grupos do CNPq; 
VI- Carta de intenção de orientação, de docente vinculado ao programa que 
tenha ofertado no mínimo duas vagas ao processo seletivo, não podendo ofertar 
para atender a esta resolução mais do que uma; 
 

4.1-Os alunos que se inscreverem para o ingresso conforme este item 4 dentro 
dos critérios estabelecidos não realizam a 3ª Etapa prevista no item 3 deste edital. 
 
5 CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 
 

Data Horário Etapa Local 

até 
03/02/2021 

A combinar com 
o provável 
orientador 

Etapa 1 – Apresentação 
do projeto de pesquisa e 

entrevista com o provável 
orientador 

A combinar com o 
provável orientador 

    

até 
05/02/2021 18:00h Etapa 2 – Inscrição e 

postagem dos Definido no item 3.2 

  documentos  
    

08/02/2021 18:00h Divulgação dos 
habilitados 

A ser divulgado no 
site* 

  para a Etapa 3  
    

22/02/2021 

A combinar com 
o provável 

orientador ou 
19:00 às 22:00h** 

Etapa 3 – Prova Escrita A ser divulgado no 
site* 

    

01/03/2021 Até às 18:00h Divulgação do resultado A ser divulgado no 
site*  

* http://www.prppg.ufpr.br/site/ppgep/pb 
**O provável professor orientador elaborará e aplicará prova online em horário a 
ser combinado, se atividades remotas estiverem sendo desenvolvidas; ou das 
19:00 às 22:00h em prova presencial (também elaborada pelo provável professor 
orientador) na sala PM04, Centro Politécnico da UFPR, se atividades presenciais 
estiverem sendo desenvolvidas. 
 
 

6 RESULTADO FINAL 
 
 

O resultado final obedecerá a ordem de classificação como definida no 

http://www.prppg.ufpr.br/site/ppgep/pb/
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item 2. As vagas serão preenchidas na ordem de classificação, e não serão 
obrigatoriamente preenchidas na sua totalidade. O resultado final será 
divulgado em ordem classificatória por professor. 

 
7 RECURSOS 

 

Os recursos aos resultados em cada etapa deverão ser interpostos pelos 
candidatos no prazo máximo de 02 (DOIS) dias úteis contados das datas de 
publicações dos referidos editais. O recurso será julgado em única instância pela 
Comissão do Processo Seletivo para o Mestrado Acadêmico em Engenharia de 
Produção – turma 2021/01, num prazo máximo de 02 (DOIS) dias úteis, dando 
ciência aos candidatos por meio da publicação em Edital. 

 
8 MATRÍCULA 

 

A matrícula dos novos alunos no PPGEP deverá ser confirmada nos dias 
04 e 05 de março de 2021, através de e-mail ppgep@ufpr.br (se atividades remotas 
estiverem sendo realizadas) ou pessoalmente em horário comercial na 
Coordenação do Programa de Pós-graduação em Engenharia de Produção (se 
atividades presenciais estiverem sendo realizadas), 3º andar do Prédio da 
Administração do Campus Centro Politécnico, e somente será efetiva se o aluno 
tiver integralmente atendido este edital e suas condições. Para a matrícula é 
necessária a apresentação dos documentos originais*** (itens 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4 e 
3.2.5), com uma cópia simples, para autenticação. A inscrição nas disciplinas do 
primeiro trimestre ocorrerá em calendário a ser divulgado no site 
http://www.prppg.ufpr.br/site/ppgep/pb. Os alunos aprovados deverão 
realizar a matrícula em concordância com o orientador. 
 
*** documentos deverão ser entregues após o retorno das atividades presenciais, 
caso atividades remotas estiverem sendo realizadas. 
 
 
  

Curitiba, 01 de Dezembro de 2020 
 
  

Profa. Dra. Mariana Kleina  
Coordenadora do Programa de Pós-graduação em Engenharia de 
Produção. 
 
  
 
 
Contatos e endereço: 
 
Secretaria do PPGEP:  
Edifício de Administração, 3º andar, Centro Politécnico. 

http://www.prppg.ufpr.br/site/ppgep/pb/
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Programa de Pós-graduação em Engenharia de Produção Setor de 
Tecnologia – Caixa Postal 19.011 
Universidade Federal do Paraná 
 
Centro Politécnico – Jardim das Américas – CEP 81.531-990 Curitiba – 
PR 
Fone: (41) 3361-3035 
e-mail: ppgep@ufpr.br 
site: http://www.prppg.ufpr.br/site/ppgep/pb 

 
 
  

http://www.prppg.ufpr.br/site/ppgep/pb/
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CARTA DE INTENÇÃO DE ORIENTAÇÃO 

 
 
 
AO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – UFPR 
 
 
 
 

  VENHO, POR MEIO DESTE, OFICIALIZAR A INTENÇÃO DE ORIENTAR O 

CANDIDATO(A) __________________________________________ NA 

LINHA DE PESQUISA _____________________________________ 

______________________________________________________ 
COMPROMETO-ME AINDA QUE O MESMO SERÁ VINCULADO A UM PROJETO DE 

PESQUISA DE MINHA COORDENAÇÃO OU COLABORAÇÃO JUNTO AO PROGRAMA DE 

MESTRADO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO DA UFPR, DURANTE SEU CURSO DE 
MESTRADO. ESTA CARTA TERÁ VALIDADE MEDIANTE A APROVAÇÃO DO CANDIDATO 

NO PROCESSO SELETIVO 2021/01 RELATIVO AO EDITAL 19/2020. 

 
 
CURITIBA, _____ DE ___________ DE 2020/2021 
 
PROF(A): 
 
 
 
ASSINATURA:___________________________________ 
 
 
 
Esta carta de intenção de orientação é parte integrante do Processo Seletivo do 
Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, em conformidade 
com o edital PPGEP 19/2020. 
Será considerado aprovado no processo seletivo para o Mestrado Acadêmico 
em Engenharia de Produção – turma 2021/01, o candidato que for aprovado nas 
3 (TRÊS) etapas do processo seletivo conforme Edital 19/2020.
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Declaração de concordância com os termos do Edital 19/2020 
 
 
 
 
 

Eu, ________________________________, portador da carteira de 

identidade RG nº___________ e CPF nº____________ venho por meio da 

presente declarar CONCORDÂNCIA PLENA, com os termos e critérios do edital 

supra referenciado para Processo Seletivo do Programa de Pós-Graduação em 

Engenharia de Produção (PPGEP) da UFPR – Mestrado. 

Sem mais, firmo a presente declaração para que surtam seus efeitos 

legais. 

 

 

 
Curitiba, ___ de _________ de 2020/2021 

 
 
 
 
 

_____________________________ 
Nome: (candidato) 


