
 
 

 
 

Disciplinas PEP - 1° período do ensino remoto de 2020 
 
A estratégia pedagógica será definida por cada docente em função da estrutura curricular da              
disciplina e dos alunos matriculados. As disciplinas apresentadas nesse documento seguem as            
orientações a seguir: 

• Número estimado de horas-aula em atividades síncronas e/ou gravadas: Mínimo de 50%            
da carga horária com atividades síncronas nos horários estabelecidos para cada           
disciplinas, sendo os demais 50% definido por cada docente. 

• Estratégia para controle de presença: cada docente definirá controle de presença           
específico para suas atividades. 

• Tipo e avaliação pretendida: trabalhos finais e/ou avaliação (a ser combinado com o             
professor). 

• Data início: 06/07/2020. 
• Data fim: 03/10/2020. 

 
 

Gestão e Inovação 
 
COP701 – Princípios e Métodos em Engenharia de Produção 
Número de Créditos: 4  
Horário: quinta-feira 8:00 às 12:00 
Professor: Tharcisio 
Ementa: Trata-se de uma disciplina introdutória à pós-graduação em Engenharia de Produção.            
Seu objetivo é caracterizar a Engenharia de Produção e suas principais áreas de atuação,              
enfatizando seus recentes desenvolvimentos teóricos e metodológicos. São apresentadas e          
discutidas noções relativas: a função produção e sua relação com as demais funções da              
empresa; organização do trabalho projeto e gestão de projetos, ergonomia, Planejamento e            
Controle da Produção, indicadores de desempenho, entre outras. 
 
Bibliografia 
[1]. SLACK, N. et al. Administração da produção. São Paulo: Atlas, 2018. 
[2]. MICLO, R. et al. Demand Driven MRP: assessment of a new approach to materials               
management. International Journal of Production Research, v.57, n.1, p.166-181, 2019. 
 
 
COP747 – Análise Ergonômica do Trabalho 
Número de Créditos: 3  
Horário: segunda-feira 9:00 às 12:00 
Professor: Francisco Duarte 
Ementa: Esta disciplina tem por objetivo apresentar geral da metodologia da Análise            
Ergonômica do Trabalho – AET e suas principais etapas: análise da demanda, funcionamento             
geral da empresa, análise da população de trabalhadores, a análise da atividade – observações              
e verbalizações dos operadores – e o diagnóstico ergonômico. São enfatizadas as            
especificidades dessa abordagem de intervenção em situações de trabalho e apresentados os            
principais conceitos sobre os quais ela está fundamentada: trabalho prescrito e trabalho real,             
tarefa atividade, modos operatórios e representação mental, entre outros. 
 
Bibliografia 
[1]. GUÉRIN, F. et al. Compreender o trabalho para transformá-lo: a prática da ergonomia. São               
Paulo: Editora Edgard Blücher, 2002. 
[2]. FALZON, P. (Ed.). Ergonomia. São Paulo: Edgard Blucher, 2007. 
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COP779 – Economia da Funcionalidade e da Cooperação 
Número de Créditos: 3  
Horário: terça-feira 9:00 às 12:00 
Professor: Francisco Duarte e Amanda Xavier 
Ementa: O objetivo da disciplina é estruturar, através da proposta de leitura, síntese e              
discussão de artigos selecionados, uma visão e uma capacidade de análise que permita             
compreender as premissas e limitações do modelo econômico industrial, assim como dos            
modelos de negócio voltados à sustentabilidade, trazendo a Economia da Funcionalidade e da             
Cooperação (EFC) como abordagem alternativa e promissora à sustentabilidade econômica,          
social e ambiental. Os tópicos cobrem: o modelo econômico industrial; modelo econômico e             
modelo de gestão; os modelos de negócio sustentáveis (convergências e diferenças entre            
economia circular, sistema produto-serviço, economia colaborativa, economia da        
funcionalidade e da cooperação); o modelo econômico servicial; os conceitos fundamentais da            
economia da funcionalidade e da cooperação (EFC); recursos materiais e recursos intangíveis e             
imateriais; cooperação vertical, horizontal e transversal; reflexividade na gestão; trabalho e           
subjetividade; ecossistemas cooperativos; dimensão territorial; a abordagem de        
acompanhamento e intervenção de empresas – Radar da Economia da Funcionalidade e da             
Cooperação; apresentação e análise de casos concretos de transformação do modelo           
econômico de empresas. 
 
Bibliografia 
[1]. GAGLIO, G.; LAURIOL, J.; DU TERTRE, C. L’economie de la fonctionnalité: une voie nouvelle               
vers um développment durable? França: Octares, 2011. 
 
 
COP797 – Design de Serviços 
Número de Créditos: 3  
Horário: quarta-feira 13:30 às 16:30  
Professora: Carla Cipolla 
Ementa: Percurso histórico e quadro conceitual. Especificidades do design no setor de serviços.             
Novos modelos de serviço. Modelos de interação interpessoal. Design para serviço como            
projeto de plataforma de ação. Experiências internacionais. Potencialidades para o contexto           
brasileiro. Temas emergentes. Pesquisa de campo e prática de projeto. 
 
Bibliografia 
[1]. Manzini, Ezio; CIPOLLA, C. Design for Social Innovation and Cities. 1. ed. Milan: DESIS               
Network, 2019.  
[2]. CIPOLLA, C.; SERPA, B. O.; AFONSO, R. C. M. Design for Social Innovation Between               
University and the Broader Society: a Mutual Learning Process. MIX SUSTENTÁVEL (ONLINE), v.             
3, p. 109-118, 2017. 
 
 
COP883 – Conhecimento, Poder e Ética I 
(Somente para orientados do Professor Roberto Bartholo) 
Número de Créditos: 3  
Horário: quarta-feira 14h às 17:00 
Professor Roberto Bartholo 
Ementa: Oferecer a percepção e estruturar os possíveis caminhos de reflexão conducentes ao             
entendimento de ciência e tecnologia como formas determinadas de conhecimento. Explicitar           
suas premissas e contribuir para uma visão na qual ciência e tecnologia passam a ser formas                
não-exclusivas e não excludentes de entendimento de verdade. Sub-itens: bases da ciência            
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moderna: a criação da “tecnologia”: conhecimento moderno e conhecimento tradicional:          
especificidade das formas de saber modernas. 
Bibliografia 
[1]. FLUSSER, V. Filosofia da caixa preta: ensaios para uma futura filosofia da fotografia. Rio de                
Janeiro: Relume Dumará, 2002 
[2]. SARASVATHY, S. D. Making it happen: Beyond theories of the firm to theories of firm                
design. Entrepreneurship Theory and Practice, v. 28, n. 6, p. 519-531, 2004. 
 
 
CPP718 - Seminários de Pesquisa Sistemática 
(Somente para alunos do professor Édison Renato) 
Número de Créditos: 3  
Horário: sexta-feira 8:00 às 12:00 
Professor: Édison Renato 
Ementa: Técnicas e Ferramentas de Revisão Sistemática da Literatura.         
Cientometria, Bibliometria. Técnicas e softwares de Análise de Conteúdo. Elaboração de          
projetos de pesquisa sistemática, protocolos de extração e síntese sistemática. 
 
Bibliografia 
[1]. SILVA, E.; PROENCA JR, D. Revisão Sistemática da Literatura em Engenharia de Produção. 1.               
ed. Rio de Janeiro: Édison Renato Pereira da Silva, 2013. 
[2]. SILVA, ÉDISON RENATO; Bartholo, R.; Proença, D. Managing the State of the Art of               
Engineering: Learning from Medicine. In: Albrecht Fritzsche; Sascha Julian Oks. (Org.).           
Philosophy of Engineering and Technology. 1ed.: Springer International Publishing, 2018, v. 1,            
p. 217-227. 
 
 
CPP747 – Pesquisa Contemporânea em Gestão e Inovação I 
Número de Créditos: 4  
Horário: segunda-feira 14:00 às 18:00 
Professor: Domício e Édison Renato 
Ementa: Leitura ativa, formas de leitura, crítica justa. Anotações, marcas e notas. Como falar,              
como ouvir. Debate, discussão, opinião, argumento. Ciência e Engenharia: produção, uso,           
acúmulo e disseminação do conhecimento. A tarefa da pós-graduação: docência, estudo,           
pesquisa, intervenção. 
 
Bibliografia 
[1]. BOOTH, W.C.; COLOMB, G.G.; WILLIAMS, J.M. The Craft of Research. EUA: University of              
Chicago Press, 2008. 
[2]. SILVA, E.R.; PROENÇA JÚNIOR, D. 10: Não ser não é não ter: engenharia não é ciência’. In:                  
PROENÇA, A. et al. (orgs.). Gestão da Inovação e Competitividade no Brasil. Porto Alegre:              
Bookman, 2015. p. 197-218. 
 
 
CPP893 – Inovação nas Organizações 
Número de Créditos: 3  
Horário: terça-feira 13:00 às 17:00 
Professor: Marcus Vinicius 
Ementa: Parte I - Comunidades de Prática - CP; Parte II - Criação, gestão e construção do                 
conhecimento; Parte III - Criação de mercado e relacionamento com o cliente; e Parte IV -                
Ferramentas de Inovação. Abordagem sistemática da criação e a seleção de novos conceitos e              
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implementação de ideias; uso de nove ferramentas de inovação na melhoria de processos e no               
desenvolvimento de novos produtos ou serviços, favorecendo à indução da inovação. 
 
 
Bibliografia 
[1]. JOHANSSON, F. O Efeito Medici - como realizar descobertas revolucionárias na interseção             
de ideias, conceitos e culturas. Rio de Janeiro: BestSeller, 2008 
[2]. ANDREW, J.P.; SIRKIN, H.L. Payback: a recompensa financeira da inovação. São Paulo: The              
Boston Consulting Group, 2007. 
 
 

Engenharia de Decisão e Gestão 
  
CPP701 – Programação Não-Linear – Otimização Irrestrita 
Professor: Juan Pablo Luna  
Número de Créditos: 3  
Sala: On line 
Horário: segunda e quarta-feira 15h às 17h 
Ementa: Dentro dos modelos matemáticos usados nas diversas áreas do conhecimento           
humano (engenharia, economia, medicina, física, ciências da computação, etc.) é muito           
comum o surgimento de problemas de otimização não-lineares. Estes problemas podem ser de             
diversa natureza fazendo quase impossível pensar na existência de teorias e métodos gerais             
(ao contrário do que acontece no caso linear). Nesta disciplina de programação não-linear o              
estudante apreenderá a lidar com problemas de otimização irrestritos (onde as funções            
objetivo são não-lineares e diferenciáveis), desde uma ótica de desenho de algoritmos e de              
software. A disciplina terá um importante componente prático, que inclui tópicos de            
aplicações a casos reais. Por isto, ´e muito importante que os estudantes sejam ‘fluentes’ em               
alguma linguagem de programação que tenha suporte para cálculo científico. A linguagem            
preferida é Python, porém são aceitos também MatLab/Octave/SciLab, R, Fortran, C/C++. 
O estudante interessado deverá se registrar no site http://jpluna.net/pep/edg/ para poder           
receber as informações relativas à disciplina. É importante levar em conta que este registro              
não significa que o estudante está inscrito na disciplina ou nenhuma outra ligação formal com               
a disciplina. E´ só para que ele possa receber informações ao respeito da disciplina. 
  
Forma de Avaliação: A avaliação será feita por meio de uma prova escrita (final) e um projeto                 
que programação que será desenvolvido ao longo da disciplina. 
 
Bibliografia 
[1]. BERTSEKAS, D. P. Nonlinear programming, Athena scientific Belmont, 1999. 
[2]. BONNANS, J.F.; GILBERT, J.C.; LEMARÉCHAL, C.; SAGASTIZABAL, C.A. Numerical          
optimization, Universitext, Springer-Verlag, Berlin, second ed., 2006.  
[3]. HIRIART-URRUTY, J.-B.; LEMARÉCHAL, C. Convex analysis and minimization algorithms. I,           
vol. 305 of Grundlehren der Mathematis- chen Wissenschaften [Fundamental Principles of           
Mathematical Sciences], Springer-Verlag, Berlin, 1993. Fundamentals. 
 
 
CPP702 – Mapas Metacognitivos, Multimetodologia e Macro-processos 
Professor: Marcos Estellita Lins 
Número de Créditos: 3  
Sala: On line 
Horário: 2as feiras de 18:00hs `as 22:00hs 
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Ementa: Os mundos objetivo, subjetivo e intersubjetivo conforme Habermas. Estruturação de           
Problemas Complexos em Rosenhead. Paradoxos de sistemas complexos (metacognição x          
autoengano e multiplicidade x identidade) e gestão de polaridades. O conceito de            
“Boundaries” em Maturana correspondendo à interfaces qualitativa/quantitativa e        
teórico/aplicada em Lins. Intervenção Sistêmica de Midgley. Modelos: O Mapa não é o             
território, conforme Korzybski. Mapas Mentais (“concept”, “cognitive” e “thinking maps”).          
Tipologia dos Sistemas Autorreferenciados. Mapas metacognitivos. Modelos quantitativos para         
indicadores baseados em macroprocessos. 
 
Forma de Avaliação: Três seminários e um artigo. 
 
Bibliografia 
[1]. LINS, M.P.E.; NETTO, S.O.A. Estruturação de Problemas Sociais Complexos – Teoria da             
Mente, Mapas Metacognitivos e Apoio à Decisão. Ed Interciência, RJ, 2018. 
[2]. MINGERS, J. Realizing systems thinking: knowledge and action in management science.            
New York: Springer Science, 2006. 
[3]. WUPULLURI, S.; DORA, F.A. The Map and the Territory – Exploring the Foundations of               
Science, Thought and Reality. Springer, 2018. 
 
 
CPP712 – Logística Urbana 
Professor: Lino G. Marujo  
Número de Créditos: 3  
Sala: On line 
Horário: 2a-feira, 14h - 17h 
Ementa: 1. Sistemas de frete urbano sustentável em todo o mundo. Abordaremos os objetivos              
e a visão do frete urbano sustentável, os desafios que as cidades ao redor do mundo                
enfrentam e como elas respondem a ele. Terminamos com um breve exercício para apresentar              
sua cidade/bairro e os desafios enfrentados por seu sistema logístico urbano. 2. Abordagem de              
sistemas para entender a logística da cidade. Apresentamos o conceito de sistemas e como o               
transporte urbano de mercadorias pode ser entendido, avaliado e aprimorado usando a            
abordagem de sistemas. Para ilustrar a abordagem, apresentamos o estudo de caso do sistema              
de reservas da doca de carregamento em um shopping center na Austrália. 3. Soluções de               
logística da cidade. Visão geral das diversas maneiras de melhorar a situação do transporte              
urbano de carga, e de como elas geralmente são implementadas. Há muito conteúdo aqui              
sobre vários tópicos, além de links para outros recursos para estudos adicionais. 4. Avaliação              
da logística da cidade. Apresentamos os principais conceitos e métodos selecionados para            
avaliar o estado do tráfego de mercadorias em uma cidade. Ilustramos a abordagem e os               
métodos em um vídeo de estudo de caso de um caso no Japão. 5. Pesquisa em logística da                  
cidade. Na última parte do curso, apresentamos alguns métodos comumente usados para            
aprofundar nossa compreensão do transporte urbano de carga e apoiar a implementação das             
soluções. Encerramos a semana com uma introdução à teoria das redes e uma pequena tarefa               
de modelagem, que contará até a sua nota final. 
 
Forma de Avaliação: Casos, ensaios, resolução de problemas. 
 
Bibliografia 
[1]. BAINDUR, D.; MACÁRIO, R. M. Mumbai lunch box delivery system: A transferable             
benchmark in urban logistics? Research in Transportation Economics, 38(1), 110–121, 2013. 
[2]. DABLANC, L. Goods transport in large European cities: Difficult to organize, difficult to              
modernize. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 41(3), 280-285,2007. 

5 
 



 
 

 
[3]. GONZALEZ-FELIU, J.; SEMET, F.; ROUTHIER, J. L. (Eds.) Sustainable urban logistics:            
Concepts, methods and information systems. Springer, 2016. 
 
 
 
 
 
CPP726 – Computação em Pesquisa Operacional 
Professor: Juan Pablo Luna  
Número de Créditos: 3  
Sala: On line 
Horário: segunda e quarta-feira 10h às 12h 
Ementa: Será feita uma revisão geral da linguagem de programação Python, com ênfase nos              
módulos numpy, pandas e scipy. Também serão abordados problemas de simulação           
estocástica, programação linear inteira fazendo uso do pacote Pulp ou Gurobipy, e outros. O              
estudante interessado deverá se registrar no site http://jpluna.net/pep/edg/ para poder          
receber as informações relativas à disciplina. É importante levar em conta que este registro              
não significa que o estudante está inscrito na disciplina ou nenhuma outra ligação formal com               
a disciplina. É só para que ele possa receber informações ao respeito da disciplina. 
 
Forma de Avaliação: A avaliação será feita por meio de dois projetos de programação e uma                
prova prática. 
 
Bibliografia 
[1]. SALDIVAR, CAROLINA EFFIO; HERSKOVITS, JOSÉ ; Luna, Juan Pablo ; SAGASTIZÁBAL,            
CLAUDIA . MULTIDIMENSIONAL CALIBRATION OF CRUDE OIL AND REFINED PRODUCTS VIA           
SEMIDEFINITE PROGRAMMING TECHNIQUES. INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND        
APPLIED FINANCE, v. 21, p. 1850056, 2018. 
 
 
CPP733 – SYSTEMS SCIENCE: COMPLEXIDADE E ENGENHARIADE DECISÃO 
Professor: Mario Vidal  
Número de Créditos: 3  
Sala: On line 
Horário: terça-feira e quinta-feira 16:30 às 18:00 
Ementa: I. Epistemologia de sistemas: I.1 Sistemicidade I.2 - Processabilidade, I.3 –            
Enredamento I.4 – Classes de sistemas (simples, complicados, complexos, adaptativos). II.           
Sistemas elementares: II.1 - Sistemas lineares, II.2 – Sistemas multi-lineares e sistemas            
complicados. III. Sistemas complexos - III.1 – Dinâmica de sistemas, III.2 – Complexidade, 
III.3 Propriedades da Complexidade, III.4 Sistemas sociotécnicos (caso irredutível de          
complexidade). IV. Evolucionismo: IV.1 – Evolução de sistemas IV.2 - Conhecimento           
(Informação, Significado, Conhecimento & Comunicação, IV.3 Sistemas Computacionais        
(propostas organizacionais e tecnológicas), IV.4 – Sistemas Cognitivos acoplados (join cognitive           
systems). V. Sistemas adaptativos: V.1 Cibernética V.2 Regulação V.3 Interfaceamento 
V.4 Idepotencia (capacidade de realizar autopoiese). VI. Engenharia de sistemas: (I)           
Compreensão de sistemas, (II) Melhoria de sistemas (III) Processo de engenharia de sistemas             
(IV) Ciclo de vida do sistema (IV) Elaboração de artefatos e componentes (V) Solução de               
Problemas. VII. Ergonomia de Sistemas: A evolução conceitual da teoria da Ergonomia do             
acoplamento à concepção sistêmica. 
 
Bibliografia 
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[1]. MOBUS, G. E.; KALTON, M. C. Principles of systems science (pp. 289-296). New York:               
Springer, 2015. 
[2]. VIDAL, M.C. Socio-Technical System safety and Corporate Sustainability: a complexity           
approach. Opening Conference, IV ERGONODIA. Natal, Brazil, 2013. (in Portuguese) 
[3]. MASCULO F.S.; VIDAL, M. C. R. Ergonomia: Trabalho adequado e eficiente. Rio de Janeiro:               
Elsevier, 2011. 
 
 
 
CPP847 – Fuzzy II (Teoria dos Conjuntos Expandidos II) 
Professor: Carlos Alberto Nunes Cosenza e Francisco Doria 
Número de Créditos: 3  
Sala: On line 
Horário: Quartas feiras, das 9 horas às 12 Horas 
Ementa: I - CRISP - Conjunto vazio (axioma); Sistema formal do axioma União, Números              
Ordinais, Lemas e Definições; Jogos infinitos. II - Fuzzy - Relações Fuzzy, Operações com              
relações fuzzy, composições e aplicações; Raciocínio Fuzzy (Regras de Mamdani e Sugeno);            
Controle Fuzzy. Aplicações da Lógica Fuzzy no Sistema de Saúde (Projeto aprovado pela             
FAPERJ), Aplicações em Robótica e outras áreas da ciência. 
 
Forma de Avaliação: Participação de trabalhos em sala de aula; resenhas e artigos e              
participação no Projeto FAPERJ (bolsistas do Projeto) 
 
Bibliografia 
[1]. SCHIMMERLING, E. A Course on Set Theory. Cambridge University Press, 2011.  
[2]. TANAKA, K. Fuzzy: Introduction to Fuzzy Logic. Springer, 1997. 
[3]. MAMDANI, E.H., Applications of Fuzzy algorithms for control of a dynamic plant,             
Proceedings of IEE, 121, 12; 1585-1588, 1974.  
 
 
COP893 – Tópicos Especiais em Estratégia Empresarial 
Professor: Elton Fernandes  
Número de Créditos: 3  
Sala: On line 
Horário: Quartas de 13 `as 17 horas 
Ementa: Conceito de estratégia e sua utilidade para as organizações. Escolas de pensamento             
estratégico. Ambiente de desenvolvimento da administração estratégica nas organizações.         
Parâmetros estratégicos e o processo estratégico nas organizações. Ambiente externo,          
ambiente interno e cultura. Ferramentas de análise e tomada de decisão. Atualidades na             
abordagem estratégica. 
 
Forma de Avaliação: Trabalhos realizados e entregues no Google Sala de Aula e participação              
nas reuniões no Google Meet. 
 
Bibliografia 
[1]. WHITTINGTON, R.; ANGWIN, D.; REGNER, P.; JOHNSON, G. AND SCHOLES, K. Exploring             
Strategy, Text and Cases. Pearson Education, Harlow, UK, 2019. 
[2]. MINTZBERG, H.; AHLSTRAND, B. AND LAMPEL, J. Safari de Estratégia, 2a ed. Bookman,              
Porto Alegre, RS, Brasil, 2014. 
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Disciplinas de pesquisa/inscrição 
 
COP708 – Pesquisa para Tese de Mestrado 
0 crédito 
Informação: Para alunos de Mestrado que já fizeram o exame de Qualificação e completaram              
todos os créditos 
 
CPP768 – Inscrição ao Mestrado 
0 crédito 
Informação: Para alunos de Mestrado que não fizeram o exame de Qualificação e não vão               
fazer nenhuma disciplina no período. 
 
COP807 – Inscrição ao Doutorado 
O crédito 
Informação: Para alunos de Doutorado que não fizeram o exame de Qualificação e não vão               
fazer nenhuma disciplina no período. 
 
COP808 – Pesquisa para Tese de Doutorado 
0 crédito 
Informação: Para alunos de Doutorado que já fizeram o exame de Qualificação e completaram              
todos os créditos. 
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