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1. APRESENTAÇÃO  
 

A Comissão Organizadora da Semana de Engenharia de Produção do 

ICET (SEPI), com o tema "O Futuro da Engenharia de Produção"  faz saber que 

estarão abertas, a partir do dia 15 de dezembro/2015 ao dia 15 de janeiro/2016  

as inscrições para envio de resumos científicos a serem apresentados durante o 

evento.  

Publico alvo: acadêmicos do Curso de Engenharia de Produção do ICET, 

egressos, profissionais da área e a comunidade em geral. O evento tem como 

objetivo geral: "Promover o debate entre acadêmicos e profissionais da 

Engenharia de Produção sobre o futuro desta profissão". 

A Semana busca oferecer oportunidades a graduandos e graduados de 

todos os cursos relacionados às temáticas do evento, de apresentar publicamente 

os resultados parciais ou conclusivos de seus trabalhos de pesquisa e de 

extensão na forma de resumo expandido conforme ANEXO I.  

Poderão submeter propostas: graduandos, graduados e estudantes de 

pós-graduação das áreas de Engenharia de Produção e afins que apresentem 

trabalhos com temáticas dentro das áreas de estudo (Item 3). 

O evento ocorrerá nos dias 28 e 29 de janeiro de 2016  nas 

dependências do ICET.  

 

2. INFORMAÇÕES GERAIS  
 
2.1 – As inscrições serão feitas exclusivamente pelo email do evento: 

sepi.icet@gmail.com   

2.2 - Para entrada no evento, deverá ser entregue 1 kg de alimento não perecível 

no ato do credenciamento. 

2.3 – Os trabalhos serão analisados quanto à adequação à proposta do evento e 

ao cumprimento das normas de apresentação definidas por esse documento;  
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2.4 – Trabalhos que não se relacionem com a área de estudos da Engenharia de 

Produção não serão aceitos;  

2.5 – Cada participante poderá enviar no máximo 02 (dois) trabalhos como 

autores ou coautores, exceto professores orientadores.  

2.6 – Os certificados serão enviados para o email utilizado na inscrição do 

trabalho.   

2.7 – O trabalho será avaliado nos seguintes aspectos: a) Relevância do tema; b) 

adequação às temáticas ao evento; c) originalidade;  

2.8 – Todos os artigos inscritos, aceitos e devidamente apresentados serão 

publicados nos anais do evento no site do ICET e na página da Coordenação de 

Engenharia de Produção. 

2.9 – A data limite para o envio dos resumos será o dia 15 de Janeiro de 2016 ;  

2.10 – Os trabalhos deverão ser submetidos na forma de Resumo Expandido (Ver 

tópico 4 e anexo I) e serão selecionados para apresentação oral ou pôster; 

2.11 – Serão adotados Grupos Temáticos indicados pela ABEPRO para o 

ENEGEP;  

2.12 – Será adicionado um Grupo Temático voltado para a área de Mecânica 

relacionada ao Curso de Engenharia de Produção; 

2.13 - A Comissão Científica da Semana reserva-se o direito de reclassificar a 

categoria temática do trabalho, se aprovado;  

2.14 – O conteúdo científico e ético dos trabalhos é de inteira responsabilidade 

dos autores;  

2.15 – Orientações e dúvidas sobre este edital podem ser dirigidas –por meio do 

e-mail da Comissão Científica.  

2.17 – Os casos omissos serão decididos pela Comissão Científica.  

 

3. GRUPOS TEMÁTICOS  (Ver anexo II)  
 
3.1. Gestão da produção 
 
3.2. Gestão da qualidade 
 
3.3 Gestão econômica 
 
3.4. Ergonomia e segurança do trabalho 
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3.5. Gestão do produto 
 
3.6. Pesquisa operacional 
 
3.7. Gestão estratégica e organizacional 
 
3.8. Gestão do conhecimento organizacional 
 
3.9. Gestão ambiental dos processos produtivos  
3.10. Educação em engenharia de produção 
 
3.11. Engenharia de produção, sustentabilidade e re sponsabilidade social 
 
3.12. Mecânica 
 

4. MODALIDADES PARA INSCRIÇÃO DE TRABALHOS  
 
4.1 Resumos expandidos  
 
O texto da Comunicação deverá conter entre 10 e 18 mil caracteres (contando 

espaço e notas), perfazendo um máximo de 05 páginas, em fonte Times New 

Roman ou Arial, tamanho 12, espaçamento 1,15 . As propostas de trabalho que 

ultrapassarem esse limite não serão consideradas.   

O texto do trabalho deve definir claramente o tema que será examinado, a 

metodologia utilizada na pesquisa e apresentar as suas teses, argumentos, 

considerações finais ou conclusões e referencial utilizado. (Ver ANEXO I) 

 

4.2 Lançamento de livros  

Espaço para professores, pesquisadores, cientistas ou estudantes que desejem 

divulgar seus trabalhos. 

 

4.3 Minicursos  

Os minicursos ocorrerão no período da tarde nas salas de aula do ICET, 

conforme publicado na programação final do evento, com a participação em 

média de 30 alunos por sala. Este módulo tem como objetivo aprofundar temas 

específicos da Engenharia de Produção e o estudante poderá optar dentre os 

cursos oferecidos o que mais lhe interessa.  
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4.4 Exposições Orais  

Espaço reservado para os trabalhos aprovados para apresentação oral no 

auditório do ICET.  

 

5. DO ENVIO DOS TRABALHOS  

5.1 – Os resumos dos trabalhos deverão ser enviados ao e-mail da comissão 

científica (icet.sepi@gmail.com ) até o dia 15 de janeiro de 2016 , constando 

nome do autor, instituição que está vinculado e categoria temática do seu 

trabalho;  

5.2 – Após o envio do trabalho, em até 03 (três) dias a Comissão Organizadora 

enviará por e-mail a confirmação de recebimento e encaminhamento para 

avaliação;  

5.3 – Caso o autor não receba o e-mail determinando a confirmação da Comissão 

Organizadora, este deverá entrar em contato pelo e-mail da Coordenação 

Acadêmica o mais rápido possível para solucionar o problema;  

5.4 – Os trabalhos serão analisados por uma Comissão Avaliadora designada 

pela Comissão Organizadora e será composta por professores do Curso de 

Engenharia de Produção do ICET e convidados;  

5.5 – Os trabalhos selecionados pela Comissão Avaliadora serão divulgados à 

medida que forem sendo avaliados com data limite para a divulgação no dia 22 de 

janeiro de 2016 por meio do e-mail dos autores cujos artigos forem selecionados. 

Nesta data também será divulgada a lista completa dos artigos selecionados nas 

redes sociais. 


