
Samuel Vieira Conceição 

Possui uma trajetoria acadêmica marcada por um harmonioso equilibrio no exercício das 

atividades de  pesquisa, ensino, extensão e administração. 

É bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq nível 2. Pós-Doutorado (2015) em 

Engenharia Industrial e de Manufatura  pela University of Warwick - Reino Unido, onde 

desenvolveu pesquisas no WMG- Warwick Manufacturing Group - International 

Manufacturing Centre. Atualmente é Professor Titular do Departamento de Engenharia de 

Produção. Possui graduação em Engenharia Qumica/Alimentos pela UFV - Universidade 

Federal de Viçosa (1987), Mestrado em Engenharia de Produção pela UFSC - Universidade 

Federal de Santa Catarina (1989) e Doutorado em Engenharia Industrial e de Sistemas pelo 

INPL - Institut National Polytechnique de Lorraine - França, em colaboração com o 

ESSEC/Paris- França (1993).  

É Coordenador do Laboratório de Engenharia Logística e de Transportes e Líder do grupo de 

pesquisa em Otimização e Simulação de Sistemas Logísticos e de Produção de Grande Porte. 

Foi Coordenador de diversos projetos de pesquisas financiados pelo  CNPq, Fapemig, 

Ministério da Ciência e Tecnologia. É Coordenador de projetos de cooperação internacional 

com a França. Atua como Consultor ad hoc de diversas agências de fomento como Capes, 

CNPq, Fapemig, etc. 

Publicou e/ou atua como Revisor de periódicos indexados internacionais como Expert systems 

with application , European journal of operational research (EJOR), 4OR - a quarterly journal 

of operations research, Journal of applied statistics, Clean technologies and environmental 

policy, Journal of cleaner production, International journal of production economics, 

Production planning and control, ,  Computers & industrial engineering, computers in Industry, 

dentre outros. É membro de várias sociedades científicas nacionais e internacionais. 

Possui experiência na Docência Internacional. Foi professor do MBA em Gestion 

Industrielle lecionando as disciplinas Modelos Matemáticos de Decisão Muitl-critério e Análise 

de Viabilidade Técnico-Econômico de Investimentos Industriais no ESSEC (Paris - França) de 

1993-1995 e nos cursos de graduação em Engenharia do ISAB (Institut Polytechnique de 

Beauvais - França) de 1990 a 1995, lecionando a disciplina Pesquisa Operacional: modelos e 

algoritmos e nos cursos de graduação do Institut Polytechnique Saint-Louis (Paris – França) 

lecionado a disciplina Pesquisa Operacional e  Custos Industriais para os cursos de graduação 

em Engenharia. 

Atuou como professor do MBA da Fundação Dom Cabral.  Foi professor substituto na 

UFSC nas disciplinas Cálculo e cinética de reatores, Operações unitárias I e II e Pesquisa 

Operacional. 

Foi Chefe do Departamento de Engenharia de Produção (DEP) da UFMG por dois mandatos 

(2006-2008) e (2016-2018). Liderou a transformação do DEP, antes considerado um 

Departamento com um dos menores desempenho pela UFMG,  para um Departamento que hoje 

possui um dos melhores cursos de graduação em Engenharia de Produção do país, e um 

programa de Pós-Graduação consolidado, relativamente novo e em ascenção com Mestrado e 

Doutorado com nota 4, tendo 95% dos docentes com doutorado. Parte dessa transformação é 

fruto do planejamento estratégico implantado no DEP quando da sua primeira gestão como 

chefe do DEP. 

Participou como coordenador de área de pesquisa/ensino das comissões do DEP que criou o 

curso de Graduação em Engenharia de Produção da UFMG e  o Mestrado em Engenharia de 

Produção. Foi Sub- Coordenador (2001-2002)  e Coordenador do Programa de Pós-



Graduação em Engenharia de Produção (PPGEP) (2002-2004), tendo na época  promovido 

uma reformulação das áreas de concentração, linhas de pesquisa, regimento interno. Incentivou 

a criação e/ou reformulação de disciplinas e e re-estruturou a base de dados e informações do 

PPGEP. 

Tem destacada atuação no Ensino, atuando como professor e orientador na Graduação e na 

Pós-Graduação (mestrado e doutorado). Criou e reformulou diversas disciplinas do curso de 

graduação, do mestrado e doutorado em Engenharia de Produção. Foi membro por diversos 

mandatos de Colegiados didáticos de graduação, Colegiados de Pós-graduação, Câmaras 

Departamentais e  Congregação da Escola de Engenharia. 

Orientou mais de 30 trabalhos de dissertações de mestrado e tese de doutorado e dezenas de 

trabalhos de conclusão de curso de graduação, iniciação científtica, estágios curriculares e 

extra-curriculares.  

Participou de dezenas de comissões administrativas do DEP, da  Escola de Engenharia e da 

UFMG, dentre outras a Comissão de estágio Probatório, comissão de patrimônio da EE, 

comissões de sindicância, comissão eleitoral, Projeto piloto 30 horas para os TAEs da EE e 

comissão de reconhecimento e revalidação de diplomas internacionais. 

Atuou em Orgãos Colegiados de Deliberação Superior fora e dentro da UFMG, como 

membro do Conselho Universitário e do CEPE  - Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da 

UFV, na qualidade de  representante do corpo discente. Foi membro efetivo do Conselho 

Universitário da UFSC como representante dos pós-graduandos. Foi membro suplente do 

Conselho Universitário da UFMG como representante da Congregação da Escola de 

Engenharia. 

Possui relevante atuação em Extensão Universitária, pautada na indissociabilidade com o 

ensino e a pesquisa, na geração e difusão do conhecimento científico e tecnológico, na 

formação de recursos humanos em prol da sociedade. Atuou na  capacitação, assessoria e 

consultoria como coordenador de projetos para renomadas empresas nacionais e 

multinacionais como, dentre outras, Honda Motors, Lufthansa, Philips, Jabil Circuit, Hewlett-

Packard, Lexmark, Okidata ArcelorMittal, Belgo Bekaert, Vale, Usiminas, CSN, além de 

projetos desenvolvidos com órgãos públicos a nível federal e estadual. Participou de projetos 

de elevado impacto social como a definição de rotas e custos do transporte escolar rural nos 

estados de Minas Gerais e do Espirito Santo, financiado pelo MEC e governos estaduais; do 

Projeto de expansão e internacionalização do Aeroporto Internacional Tancredo Neves 

(Confins) e do Projeto transdisciplinar com a Faculdade de Medicina da UFMG, de  

Localização dos CEMs,  projeto que definiu a  localização dos Centros de Especialidade 

Médicas (hospitais de média complexidade) do estado de Minas Gerais, o cálculo da 

quantidade de médicos e de equipamentos (tomografos, aparelhos de ressonãncia, etc) 

necessários para atender a demanda da população do estado. Coordenou o projeto com o 

SEBRAE desenvolvendo ferramentas de gestão e software em Planejamento e controle da 

produção para o Polo Moveleiro do Estado de Minas Gerais. 

Foi presidente do Diretório Central dos Estudantes da UFV, Presidente do DA da 

Engenharia UFV,  e Orador dos formandos de todos os cursos de graduação da turma de 1987 

da UFViçosa. 

Foi Diretor Presidente da Fundação Christiano Ottoni (2011-2014), tendo alcançado 

resultados expressivos à frente da Fundação. Conduziu a  negociação da dívida da FCO com a 

Receita Federal, tendo alcançado substancial redução e pagamento da  divida e consequente 

saneamento fiscal da FCO. Implantou um moderno Sistema de Gestão de Projetos, melhorando 

de forma significativa a análise, gestão e acompanhamento dos projetos. Implantou o plano de 



cargos e salários na Fundação montou/contratou e capacitou uma equipe de profissionais 

provendo a FCO de bases sólidas na área de recursos humanos. Padronizou procedimentos e 

implantou tecnicas de gestão que hoje dão mais celeridade à gestão dos projetos.  

Durante sua gestão na FCO, apoiu financeiramente  os projetos acadêmicos e os projetos 

sociais da Escola de Engenharia. 

Assim, estamos convictos que o equilibrio em nossa trajetória acadêmica nos credencia a 

humildemente postular junto à Escola de Engenharia da UFMG a honrosa função  de 

administra-la pelos próximos quatro anos. 

 

NOSSA MOTIVAÇÃO PARA CONCORRER A DIRETORIA DA ESCOLA DE 

ENGENHARIA 

Desde a graduação, acumulamos uma história de atuação e dedicação institucional, tendo como 

princípio a defesa incessante do ensino público, gratuito, de qualidade, inclusivo e plural 

nos quatro pilares (ensino, pesquisa, extensão e administração). 

O projeto de gestão que propomos para a Escola de Engenharia tem como  princípio o respeito 

à diversidade das trajetórias individuais e coletivas dos seus Professores.  

Acreditamos estar em um momento adequado para incentivar a criação de um ciclo virtuoso 

na EE, que fomenta o Protagonismo, a Inovação, a Sustenatbilidade, a Excelência e a 

Liberdade acadêmica nos 4 pilares da Universidade, pautada no respeito às trajetórias e às 

vocações individuais e coletivas de professores, técnicos-administrativos e alunos. 

Convidamos a todos(as) a participar desse processo de fortalecer a construção coletiva de uma 

EE que visa um ambiente dinâmico de convivência, motivador e que favoreçe as interações 

entre todos os membros da nossa comunidade, nos apoiando com o seu voto. 

A partir de diversas reuniões com diversos integrantes da  EE e em resposta aos anseios da 

comunidade da EE, a nossa chapa tem o objetivo maior de preparar a Escola de Engenharia da 

UFMG para enfrentar os desafios presentes e futuros, compreendendo sua complexidade, mas 

sobretudo alavancando discussões, propostas e ações que incentivam a alternância de ideias 

de gestão e fortaleça o Protagonismo e a atuação da comunidade da Escola de Engenharia 

em um cenário dinâmico, de avanços acadêmicos, cientificos, tecnológicos e que exige de uma 

Instituição pública como a UFMG um comprometimento com a responsabilidade social. 

Assim nos dirigimos à Comunidade da Escola de Engenharia da UFMG para solicitar um 

amplo apoio, votando em nossa chapa. 

 

Cordial Abraço, 

Candidato a diretor: Prof. Samuel Vieira  (Engenharia de Produção)  

Candidata a vice-diretora: Profa. Sônia Rocha (Engenharia de Minas). 

 

Acesse o CV lattes: http://lattes.cnpq.br/1169359835970569 

 


