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RESOLUÇÃO Nº02/2019 

Estabelece as responsabilidades 

da Assessoria de Pesquisa do 

Departamento de Engenharia de 

Produção do Centro de Tecnologia 

da UFPB. 

 

O Conselho do Departamento de Engenharia de Produção (DEP), pertencente ao 

Centro de Tecnologia da UFPB, visando o cumprimento de seus objetivos e a 

efetividade de suas ações de pesquisa; 

 

RESOLVE: 

Art. 1º Instituir uma Assessoria de Pesquisa para atuar no âmbito das 

atividades de pesquisa realizadas pelo DEP do Centro de Tecnologia da UFPB. 

 

Art. 2º A Assessoria de Pesquisa será o elo entre o Programa de Pós-

Graduação em Engenharia de Produção (PPGEP), Coordenações dos Cursos de 

Graduação, em especial os Cursos de Graduação de Engenharia de Produção e de 

Engenharia de Produção Mecânica, as áreas do DEP e sua Chefia. 

 

Art. 3º A Assessoria de Pesquisa auxiliará a Chefia Departamental em sua 

ligação com a Assessoria de Pesquisa do Centro de Tecnologia e com entes da 

administração central da UFPB que regem as atividades de pesquisa a fim de 

identificar e esclarecer os principais aspectos normativos e legais aos 

quais se submetem a pesquisa científica e os programas de pós-graduação na 

UFPB.  

 

Art. 4º São atribuições da assessoria de pesquisa: 

I - Identificar oportunidades de fomento à pesquisa no âmbito interno à 

UFPB, bem como órgãos externos de fomento, nacionais e internacionais, e 

divulgar aos grupos de pesquisa objetivando a elaboração de projetos que 

aproveitem tais oportunidades. 

 



II - Apresentar ao Departamento de Engenharia de Produção, em parceria com a 

coordenação do PPGEP, relatórios semestrais de resultados de pesquisa do DEP 

e de evolução do curso de pós-graduação em Engenharia de Produção 

(desempenho acadêmico dos estudantes, projetos de iniciação científica, 

indicadores de evasão e retenção, número de formandos, publicações e 

impacto, geração de patentes, etc.). 

 

III - Propor eventos para mobilizar a vida acadêmica, voltados ao incentivo 

à pesquisa científica da área de Engenharia de Produção a exemplo de 

Seminários de Pesquisa, Encontros anuais de pesquisa, etc. 

 

IV - Identificar, divulgar e auxiliar colegas docentes e alunos na 

participação de programas acadêmicos ligados à pesquisa, tais como os 

programas de Iniciação Científica, Intercâmbio nacional e internacional, 

Professor Visitante, pós-doutorado, etc.  

 

Colegiado do Departamento de Engenharia de Produção, pertencente ao Centro 

de Tecnologia da UFPB em João Pessoa, 19 de fevereiro de 2019. 

 

MARCEL DE GOIS PINTO 

Presidente do Colegiado 

 


