ID: 46318812

23-02-2013

Tiragem: 8500

Pág: 13

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 21,67 x 20,94 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Homenagem da UMinho sem presença da reitoria

Departamento de Produção e Sistemas
dedica a sala mais nobre a Barbosa Romero
DM

RUI
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A primeira edição do Dia
do Departamento de Produção e Sistemas (DPS)
da Universidade do Minho
foi celebrada, ontem, no
campus de Azurém, Guimarães. A iniciativa ficou
marcada pela inauguração oficial da «Sala Professor J. J. Barbosa Romero», numa homenagem ao
mentor dos primeiros cursos de engenharia de produção e ex-reitor.
«Esta é a nossa sala
mais nobre», ilustrou Senhorinha Teixeira, diretora do DPS, ontem, na
sessão inaugural do espaço que passa a perpetuar
o nome de Joaquim José
Barbosa Romero. A homenagem simbólica, à qual
se associaram dezenas de
docentes e ex-alunos, mas
em que a ausência da reitoria também foi notada,
pretendeu distinguir «um
homem visionário, bastante inovador», mas igualmente «com caráter ativo e muito humanista».
Na primeira edição do Dia
do Departamento de Produção e Sistemas UMinho,
em Guimarães «tínhamos
que começar com uma

DPS rendeu homenagem a homem «visionário e humanista»

homenagem a quem nos
criou, formou, quem partilhou gabinetes connosco e quem criou os nossos cursos de engenharia
de produção», sustentou
Senhorinha Teixeira.
A ideia de comemorar
o Dia do DPS surgiu também com o intuito de «juntarmos os nossos alunos»,
porque «trazíamos já do
Prof. Romero esta ideia de
que todos fazíamos parte:
alunos, docentes e funcionários», sustentou a diretora do departamento, acrescentando ser «importan-

te para os alunos conhecerem a história de que
também são parte».
Joaquim José Barbosa
Romero foi membro da Comissão Instaladora da Universidade do Minho (UMinho), criada em 1974, e o
segundo reitor da instituição (1980-81). Foi o principal responsável pela estrutura organizacional matricial da instituição, segundo um modelo de grupos
de projetos, reconhecido
como uma das forças da
academia. Foi ainda mentor dos primeiros cursos

de Engenharia de Produção na UMinho e em Portugal, além de exercer cargos de gestão em imensas
instituições.
Assim, uma placa com
o nome do ilustre docente na entrada daquela sala,
decorada com um quadro
com a sua imagem, passa
a prestar-lhe «a homenagem possível e devida».
Ontem, coube ao filho,
Fernando Romero, docente no DPS, descerrar a placa, num ato que encerrou
um sentimento de «muito
orgulho». «Sinto-me na-

turalmente muito honrado porque se trata do reconhecimento do trabalho que o meu pai fez. É
sempre gratificante saber
que a UMinho reconhece esse trabalho e sintome orgulhoso e feliz por
isso», concretizou.
Refira-se que o DPS é um
dos nove departamentos
da Escola de Engenharia
da UMinho e conta com 43
professores, todos doutorados, que no ano letivo anterior lecionaram 9800 horas em mais de 200 unidades curriculares de 23 cursos. Foram ainda concluídas 109 dissertações sob a
sua orientação. No ano letivo 2013/14, iniciam três
novos cursos sob a responsabilidade do DPS: mestrado em Engenharia e Gestão da Qualidade, especialização em Lean Management e o programa doutoral em Otimização de Sistemas Industriais e de Serviços (com a Universidade de Lisboa). Os docentes do departamento desenvolvem as suas investigações em dois centros
de qualidade científica reconhecida em avaliações
externas, nomeadamente pela Fundação para a
Ciência e a Tecnologia.

