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Agenda
• Caracterização da área de Gestão de
Operações e Logística no âmbito do
PPGEP
• Apresentação das linhas de pesquisa
centrais e docentes envolvidos
• Recomendações para elaboração do
“Pré-projeto de pesquisa”
• Perguntas & Respostas
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Áreas de Ensino e Pesquisa do
Departamento de Engenharia de
Produção (PRO)
Departamento de Engenharia de Produção
EPEF
Economia da Produção e Engenharia Financeira

GOL

Gestão de Operações e Logística
GTI
Gestão da Tecnologia da Informação
QEP
Qualidade e Engenharia do Produto
TTO
Tecnologia Trabalho e Organização
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Docentes da Área de
Gestão de Operações e Logística (GOL)
GOL

Gestão de Operações e Logística
Prof. Dr. Antonio Rafael Namur Muscat
Prof. Dr. Dario Ikuo Miyake
Profa. Dra. Débora Pretti Ronconi
Prof. Dr. Hugo Tsugunobu Yoshida Yoshizaki
Prof. Dr. Marco Aurélio de Mesquita
Prof. Dr. Miguel Cezar Santoro
Prof. Dr. Paulino Graciano Francischini
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Objetivos do Núcleo de Gestão de
Operações e Logística (GOL)
O Núcleo de Gestão em Operações e
Logística (GOL) tem como objetivo o
ensino e pesquisa em modelagem e
aplicação de modelos de decisão e de
gestão em cadeias de suprimento,
sistemas de manufatura, suprimento e
serviços, abrangendo os níveis
estratégico, tático e operacional.
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Linhas de Pesquisa centrais do GOL
Planejamento, programação e controle da produção e estoques (Miguel
Santoro, Hugo Yoshizaki, Débora Ronconi, Marco Mesquita)
– Programação da produção intermitente
– Programação da produção contínua
– Análise da modelagem de planejamento e programação
– Aplicações da simulação para planejamento e controle da produção e estoques

Produtividade em sistemas de operação e logística (Dario Miyake, Antonio
Muscat, Paulino Francischini)
– Estratégias e modelos de gestão para melhoria da competitividade
– Sistemas de indicadores de produtividade
– Aplicações da simulação em estudos de melhoria da eficiência operacional

Logística e cadeia de suprimentos (Hugo Yoshizaki, Miguel Santoro, Débora
Ronconi, José Geraldo Vieira)
– Projeto da cadeia de suprimentos
– Estoques em cadeias de suprimento
– Terceirização de serviços logísticos
– Sistemas de apoio à decisão em logística industrial e cadeia de suprimentos
– Logística humanitária

 Mais detalhes em:

http://ppgep.poli.usp.br/programas/linhasdepesquisa/
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Disciplinas da área GOL
Cód

Disciplina

PRO5759

Sistemas de Produção I

PRO5760

Sistemas de Planejamento, Programação e
Controle da Produção e Estoques

PRO5774

Produtividade: definição, avaliação e melhoria

PRO5082

Programação de Produção Intermitente I

PRO5807

Logística Industrial e Cadeia de Suprimento

PRO5826
PRO5849

Estudo de Metaheurísticas para Problemas de
Produção
Programação Inteira para Problemas de
Engenharia de Produção
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Elaboração do
“Pré-projeto de pesquisa”
1) No texto do Edital publicado em http://ppgep.poli.usp.br/processo-seletivo/
consultar a seção “3.2.2. Estrutura do projeto de pesquisa”
2) Para elaborar a proposta de “Projeto de pesquisa”, recomenda-se
consultar as publicações mais recentes dos professores que atuam
na linha de pesquisa a qual pretende se candidatar. Assim poderá
melhor alinhar sua proposta às prioridades e aos temas abordados
nos esforços de pesquisa mais recentes ou naqueles que estão em
andamento.
3) Meios para acessar a produção acadêmica de um pesquisador que
atua numa dada linha de pesquisa:
 Consultar currículo Lattes na Plataforma Lattes
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/busca.do?metodo=apresentar ou via
http://ppgep.poli.usp.br/programas/corpo-docente/

 Consultar o banco de teses e dissertações da USP
http://www.teses.usp.br/

 Fazer uma busca por meio do Google Acadêmico
https://scholar.google.com.br/
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Acesso à relação de publicações dos
pesquisadores do GOL no site do PRO/EPUSP
1. No menu principal do
site do Depto. de
Engenharia de
Produção da Escola
Politécnica da USP
(PRO)
http://pro.poli.usp.br/
acessar “Pesquisa”
e em seguida clicar em
“Publicações” ou
acessar diretamente a
base de publicações
(Continua)
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Acesso à relação de publicações dos
pesquisadores do GOL no site do PRO/EPUSP
2. Selecionar
“Tipo de publicação”
e nome do
“Docente”
3. Selecionar ano
de publicação
4. Clicar em “Buscar”
(na parte inferior da
página)
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Acesso ao banco de teses e
dissertações defendidas na USP
1. Acessar a página
http://www.teses.usp.br/

no site da USP
2. Para consultar trabalhos
orientados por um dado
orientador, clicar em
“Orientador”
3. Inserir o sobrenome do
orientador a pesquisar
4. Selecionar o orientador
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Pesquisar trabalhos publicados por um
dado pesquisador usando o buscador do
Google Acadêmico
1. Acessar a página
https://scholar.google.com.br/

2. Clicar em “Mais”
3. Clicar em “Pesquisa
avançada”
4. Refinar a busca
preenchendo o nome do
orientador em “Exibir
artigos de autoria de” na
janela pop-up
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