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EDITAL Nº 02 DE 20 DE SETEMBRO DE 2017 
 

II EMAEP - ENCONTRO MARANHENSE DE ENGENHARIA 
DE PRODUÇÃO - 2017.2   

 
A Faculdade do Vale do Itapecuru - FAI, por meio da Direção Acadêmica, 

torna público pelo presente Edital que estarão abertas as inscrições para II EMAEP - 
ENCONTRO MARANHESE DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO - 2017.2 do Curso de 
Engenharia de Produção da FAI.  

 

APRESENTAÇÃO 

 

Pelo presente, lançamos o edital do II EMAEP - Encontro Maranhense de 

Engenharia de Produção – 2017.2, com as diretrizes para as dinâmicas do evento. 

As atividades serão realizadas nas dependências da Faculdade do Vale do 

Itapecuru – FAI, sediada na cidade de Caxias - MA, entre os dias 25 a 27 de outubro de 

2017, com o objetivo principal de promover um intercâmbio de conhecimentos entre 

docentes e profissionais de várias áreas, com os acadêmicos do curso de Engenharia de 

Produção e de outros cursos, tanto desta IES como de outras. 

A temática do II EMAEP se baseia em conceitos de criação, inovação e 

solução. Desta forma, criamos um ambiente acadêmico multidisciplinar, que agrega 

várias as áreas do conhecimento, tais como: Qualidade, Custos, Produção, Meio 

Ambiente, Projetos, Relações Humanas, Direito, etc. convergindo para as boas práticas 

de produção e responsabilidade social que todo engenheiro deve ter.   

Para incentivar a produção acadêmica dos estudantes, serão apresentados 

pôsteres, bem como desenvolvimento de palestras, minicursos, workshops e visitas 

técnicas durante o evento. Todas as apresentações serão realizadas pelos acadêmicos da 

graduação da Faculdade do Vale do Itapecuru – FAI, além dos docentes do curso e 

convidados. A sistemática do II EMAEP será utilizada como ferramenta de construção e 

desenvolvimento do potencial acadêmico dos alunos da IES, sendo abertas inscrições 

também para alunos e docentes de outras instituições de ensino superior, bem como 

para o público em geral. 

Ao inscrever-se como comunicador, o participante estará de acordo com os 

termos previstos neste edital.  

O Encontro Maranhense de Engenharia de Produção - EMAEP, em sua 

segunda edição, espera promover a interdisciplinaridade entre diferentes áreas do 

conhecimento à luz das vertentes criativa, inovadora e solucionadora, inerentes à 

Engenharia de Produção. 

 



SOCIEDADE EDUCACIONAL CAXIENSE S/C LTDA - SOEDUCA 
CNPJ – 03.963.172/0001-59 – INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA 

FACULDADE DO VALE DO ITAPECURU – FAI 

Rua Bom Pastor, 425 – Centro – Caxias – MA 

Site: www.faionline.com.br e-mail: fai@faionline.com.br 

Fone:(99)3521-2905/3421-7000/8000 CEP: 65.607-030 – Caxias – Maranhão 

 

 

 

 

 

 

A equipe organizadora do II ENCONTRO 

MARANHENSE DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO - EMAEP – 

Semana 2017.1 - agradece sua contribuição e lhe deseja boa 

sorte!!! 

DAS INSCRIÇÕES 
 

As inscrições compreendem dois tipos distintos de público: o OUVINTE e o 

COMUNICADOR. 

O ouvinte: a participação como ouvinte é aberta ao público, mediante 

inscrição, dentro dos prazos estabelecidos neste edital. Os inscritos como ouvintes terão 

acesso as salas nos dias e horários dos minicursos, workshop, palestras e comunicações, 

escolhidos previamente no momento da inscrição.  

O comunicador: esse termo se refere à participação com apresentação de 

trabalho. Equivale à comunicação oral em congressos presenciais, encontros, 

seminários. Os interessados em apresentar trabalhos devem fazer inscrição prévia, 

submetendo a sua proposta para avaliação. 

 Após avaliação dos trabalhos inscritos pela Comissão Avaliadora, composta 

por docentes da IES, serão selecionados os 20 (vinte) melhores para apresentação em 

dia e hora constantes neste edital. 

Cada participante poderá submeter até três trabalhos, sendo que apenas 1 

(um) será aceito para apresentação. Serão aceitos apenas 3 (três) autores por trabalho 

submetido, a contar com professor orientador. 

A confecção dos pôsteres será de inteira responsabilidade do(s) aluno(s)   

A taxa de inscrição deverá ser paga por todos que desejam participar do 

evento em cada uma de suas respectivas modalidades. Não sendo permitida em 

hipótese alguma a figura de pessoas não inscritas no evento em qualquer de suas 

modalidades. 

Em caso de desistência de participação, recusa de artigos e pôsteres não 

serão devolvidos os valores pagos a título de inscrição. 

 

DA INSCRIÇÃO1: 

                                                           
1
As inscrições poderão ser realizadas no local do evento. A comissão organizadora, no entanto, não garante inscrições além 

do limite de vagas disponíveis para o evento e não há garantia de material de credenciamento além das vagas ofertadas. 
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A inscrição como comunicador deve obrigatoriamente ser acompanhada de 

resumo expandido da temática abordada em versão impressa e virtual - a ser enviada 

para o e-mail coord.emaep@gmail.com até o dia 18/10/2017 - e aceite do projeto 

ASSINADO POR UM PROFESSOR-ORIENTADOR junto à coordenação do curso de 

Engenharia de Produção da FAI. 

Em caso de inscrições com professor externo ao quadro de professores da 

Faculdade do Vale do Itapecuru – FAI, a solicitação de inscrição deve ser precedida de 

assinatura de termo de compromisso e cooperação, solicitado via e-mail no endereço 

coord.emaep@gmail.com e entregue no ato da inscrição junto à coordenação do curso de 

Engenharia de Produção.  

A inscrição na modalidade ouvinte e/ou comunicador seguirá a sistemática 

de preços abaixo, sendo realizadas apenas de forma presencial, na Faculdade do Vale do 

Itapecuru-FAI. 

 

De 21 de setembro a 20 de outubro de 2017 

R$ 35,00 (ouvinte); 

R$ 40,00 (comunicador) – ENVIO DO RESUMO EXPANDIDO ATÉ 18/10/2017 

 

De 23 a 24 de outubro de 2017 

R$ 40,00 (ouvinte);  

VISITA TÉCNICA: R$ 10,00 (HINEKEN) e R$ 20,00 (FC OLIVEIRA) 

NORMAS PARA ELABORAÇÃO DO RESUMO 

EXPANDIDO 

OBJETIVOS 

Os resumos expandidos deverão ser encaminhados, impreterivelmente, até dia 

15/10/2017, sendo avaliados quanto à forma pelo Comitê Científico do evento.  

ENCAMINHAMENTO DO RESUMO EXPANDIDO  

Os resumos expandidos deverão ser submetidos em arquivo digital via e-mail contendo 

o arquivo devidamente identificado com o Título do Trabalho, nome do primeiro autor e 

do professor orientador, quando couber. É importante que os resumos expandidos 

sejam cuidadosamente revisados antes do encaminhamento.  

Trabalhos que estiverem fora das normas serão devolvidos ao autor que, se houver 

tempo hábil, poderá efetuar as correções e reencaminhar os mesmos dentro do prazo 

estabelecido pelo Comitê Científico do evento. Os resumos expandidos devem ser 

encaminhados, via e-mail, para: coord.emaep@gmail.com. 

mailto:coord.emaep@gmail.com
mailto:coord.emaep@gmail.com
mailto:coord.emaep@gmail.com
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ORGANIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO ARTIGO / 

RESUMO EXPANDIDO 

01. O texto deve ser organizado seguindo as diretrizes abaixo: 

Formatação do RESUMO 

ELEMENTO ESPECIFICAÇÃO 

Papel Branco,  

 

A4 (21 cm x 29,7 cm). 

Fonte Times New Roman, cor: preta.  

Parágrafo O deslocamento da primeira linha de cada 

parágrafo é de 2,0 cm da margem esquerda. 

Não separar os parágrafos com espaço e evitar 

deixar uma única linha isolada no início ou no final 

de uma página. O texto deve estar com margem 

justificada. 

Número de páginas Mínimo 03 (três) e máximo 04 (quatro) páginas. 

Tamanho da fonte para o título na Abertura do 

trabalho 

14 

Títulos no corpo do texto Texto em fonte 12, negrito, maiúsculo e 

alinhamento justificado. 

Subtítulos no corpo do texto Texto em fonte 12, com primeira letra em 

maiúsculo e alinhamento justificado. 

Tamanho da fonte para o texto 12 

Espaçamento das entrelinhas para o texto. 1,5 

Espaçamento das entrelinhas para notas de 

rodapé, referências, legendas das ilustrações e 

das tabelas, ficha catalográfica, natureza do 

trabalho, objetivo, nome da instituição a que é 

submetida e área de concentração. 

Espaço simples. 
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Citações de mais de três linhas Deslocamento de 4 cm da margem esquerda, 

fonte 11 e espaço entre linhas simples. 

Espaçamento entre títulos e texto Separados por um espaço 1,5. 

Espaçamento entre títulos das subseções e texto Separados por um espaço 1,5. 

Margens 

 

Superior e esquerda: 3 cm 

Inferior e direita: 2 cm 

Número de página Em arábico, no canto superior Engenharia de 

Produção. Conta-se a partir da folha de rosto de 

forma sequencial, porém, indica-se a numeração a 

partir da segunda. Caso exista apêndice e anexo a 

numeração segue de maneira continua. 

 

02. O resumo expandido deverá ocupar, no mínimo três e, no máximo quatro 

páginas, incluindo Texto, Tabelas e/ou Figuras.  

03. Citações de trabalhos extraídos de Resumos e Abstracts, publicações no prelo e 

comunicação pessoal não são aceitas na elaboração do resumo expandido.  

04. A nomenclatura científica deve ser citada segundo os critérios estabelecidos nos 

Códigos Internacionais em cada área. Unidades e medidas devem seguir o Sistema 

Internacional.  

05. O texto deverá iniciar com o TÍTULO do trabalho em letras maiúsculas, utilizando 

fonte Time New Roman, tamanho 14, em negrito, centralizado com, no máximo, 20 

palavras.  

06. Após uma linha (espaço) do Título, devem aparecer os Nomes Completos dos 

Autores, separados por ponto e vírgula, em fonte Time New Roman, corpo 12, 

alinhados à direita e grafados somente com as primeiras letras maiúsculas. Fazer 

chamada com número arábico sobrescrito para cada instituição, após o último 

sobrenome de cada autor, para indicar o endereço institucional (centro, departamento, 

núcleos, laboratórios, grupos de pesquisa) e o eletrônico (e-mail). Os autores de uma 

mesma instituição devem ser agrupados em um único índice.  

07. A seção Resumo deve ter no mínimo 150 (cento e cinquenta) e no máximo 250 

(duzentas e cinquenta) palavras, com breves e concretas informações sobre a 

justificativa, os objetivos, métodos, resultados e considerações finais do trabalho. Deverá 

ser iniciado imediatamente abaixo da palavra Resumo. Não deve conter referências 

bibliográficas. O Resumo deve ser apresentado com parágrafo único.  
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08. Logo após o Resumo, seguindo-se à expressão “Palavras-chave: ” e, na mesma linha 

que ela, será incluída, no mínimo, três e, no máximo, cinco, expressões em português 

relacionadas ao tema do trabalho, separadas por “ponto” e que não devem estar 

presentes no TÍTULO.  

09. A seção Introdução deve ser breve e conter, no máximo, 1000 (um mil) palavras. 

Justificar o problema estudado de forma clara, utilizando-se revisão de literatura e 

apresentando a metodologia. O último parágrafo deve conter os objetivos do trabalho 

realizado.  

10. A seção Material e métodos deve ser concisa, mas suficientemente clara, de modo 

que o leitor entenda e possa reproduzir os procedimentos utilizados. Deve conter as 

referências da metodologia de estudo e/ou análises laboratoriais empregadas.  

11. A seção Resultados e discussão deve conter os dados obtidos, até o momento, 

podendo ser apresentados, também, na forma de Tabelas e/ou Figuras. A discussão dos 

resultados deve estar baseada e comparada com a literatura utilizada no trabalho de 

pesquisa, indicando sua relevância, vantagens e possíveis limitações.  

12. As Tabelas e/ou Figuras (fotografias, gráficos, desenhos) devem ser elaboradas de 

forma a apresentar qualidade necessária à boa reprodução, devem ser gravadas no 

programa Word para possibilitar possíveis correções. Devem ser inseridas no texto e 

numeradas com algarismos arábicos. Nas Tabelas e figuras, o título deve ficar acima e 

sua respectiva a fonte deve ficar abaixo. É recomendável evitar a apresentação dos 

mesmos dados na forma de Figuras e Tabelas.  

13. A seção Considerações Finais deve ser elaborada com o verbo no presente do 

indicativo, em frases curtas, sem comentários adicionais, e com base nos objetivos e 

resultados do Resumo Expandido. Não deve exceder 200 (duzentas) palavras.  

14. A seção Agradecimentos é opcional e deve expressar os agradecimentos ao órgão 

que concedeu a bolsa, às instituições e às pessoas que contribuíram para o 

desenvolvimento da pesquisa (exceto o professor orientador) seja em forma de apoio 

financeiro, de infraestrutura ou científico. Não deve exceder 50 (cinquenta) palavras.  

15. Na seção Referências devem ser listados apenas os trabalhos mencionados no 

texto, em ordem alfabética do sobrenome, pelo primeiro autor. Dois ou mais autores, 

separar por ponto e vírgula. Os títulos dos periódicos não devem ser abreviados. A 

ordem dos itens em cada referência deve obedecer às normas vigentes da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas.  
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REGRAS PARA OS PÔSTERES 
 

01. Os pôsteres serão recepcionados de 20 a 24 de outubro de 2017 E NÃO HAVERÁ 

HIPÓTESE DE PRORROGAÇÃO. 

02. Preparação do pôster: O pôster deverá ser confeccionado pelos autores, apenas se 

o resumo submetido ao II ENCONTRO MARANHENSE DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO - 

EMAEP – Semana 2017.2, através do formulário de inscrição próprio obteve o parecer 

de aceite para apresentação que será publicado em até sete dias antes da realização do 

evento.  

03. Estrutura e Conteúdo  

a) Dimensões do pôster - sugerimos atenção: largura: mínima 50cm e máxima 

90cm altura: mínima 80cm e máxima 120cm. 

b) Deverá constar no pôster: título idêntico ao do resumo aceito - nomes e 

instituições dos autores - introdução; métodos; resultados e discussão; conclusões 

- informar a instituição de fomento, se houver - identificar "Trabalho de Iniciação 

Científica" ou "Trabalho de Professor de Educação Básica ou Técnica", se for o caso. 

c) O pôster deverá ter clareza Utilizar texto e figuras, fotos, tabelas e recursos 

gráficos possíveis. Organizar as informações de modo que as ideias centrais do 

trabalho sejam facilmente compreendidas. O texto do pôster deverá ser legível a 

uma distância de pelo menos 2 metros.  

d) É proibido na apresentação do pôster: - apresentar com retroprojetor, 

computador, microfone e/ou outros equipamentos elétricos; - utilizar aparelhos e 

instrumentos sonoros que interfiram na comunicação dos autores da sessão; - 

apresentar o pôster fora da data, local ou horários programados; - que um único 

autor apresente mais de um pôster em um único dia do evento; - apresentação por 

terceiros: não autores; - apresentação oral ou performática; - sem o crachá da 

inscrição que será entregue a todos os inscritos com o material da inscrição, no 

credenciamento do congresso, durante o evento.  

 

04.  Local, data, horário e nº do pôster Local - A definir 

 

4.1 Horário  

A partir das 14h00min o pôster poderá ser pendurado pelo autor, mas não 

haverá monitoria do evento presente neste horário (os pôsteres pendurados com 

antecedência ficarão sob a responsabilidade dos autores). É obrigatório que todos os 

pôsteres sejam confeccionados com cordão e sejam levados prontos para pendurar (não 

será possível fixar com fita adesiva). Das 16h00min às 18h00min o autor deverá estar 

presente junto ao seu pôster para a apresentação.  
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4.2 Apresentação  

 

Durante a apresentação (das 16h00min às 18h00min) é necessária a presença 

de (no mínimo) um dos autores junto ao pôster para atender o público interessado e 

fazer sua integração com demais autores da sessão, além de ter sua presença registrada 

pelo evento. É obrigatório que o nome do autor-apresentador conste no resumo enviado. 

O pôster deverá ser retirado imediatamente após o término da sessão.  

Os autores deverão fazer o credenciamento na abertura do II ENCONTRO 

MARANHENSE DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO - EMAEP, onde também será entregue o 

crachá dos inscritos. No dia da apresentação do pôster, cada autor deverá se dirigir para 

o local da apresentação e instalar o mesmo no respectivo número. Faz-se necessário o 

envio do pôster para a organização da II ENCONTRO MARANHENSE DE ENGENHARIA 

DE PRODUÇÃO - EMAEP em formato PDF no e-mail obrigatoriamente acompanhado de 

resumo expandido da temática aborda em versão virtual - no e-mail 

coord.emaep@gmail.com. 

Os autores deverão permanecer junto aos seus pôsteres, para marcar sua 

presença, responder as perguntas do público (se houver) e se integrarem com os autores 

vizinhos. É importante que o autor não saia do local sem prévia autorização dos 

monitores, sob pena de ser considerado ausente. 

 

DAS CERTIFICAÇÕES 
 

01. Certificados de ouvintes: Somente os ouvintes inscritos terão direito a certificados. 
Os ouvintes inscritos, com frequência igual ou superior a 75% nas atividades da IV 
SEMANA DO ENGENHARIA DE PRODUÇÃO receberão o certificado com 30hs de 
atividades.  
02. Certificados de comunicadores: Somente os comunicadores que estiverem 
regularmente inscritos no evento terão Direito a certificado na categoria comunicador. 
Os comunicadores inscritos irão receber, além do certificado de 30hs, referente à 
inscrição no evento, também os certificados de apresentação de trabalhos científicos. 
03. Os certificados serão entregues por e-mail previamente informado no ato da 
inscrição. 
04. Em caso de dúvida a respeito do processo de inscrição, o participante deverá ligar 
para o número (99) 3421- 8000. 
05. Os casos omissos serão analisados e apreciados pelo Comitê Científico do Evento. 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
Os casos omissos serão decididos no âmbito da Comissão de Organizadora.  
 

mailto:coord.emaep@gmail.com
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JOSÉ MAURICIO LOPES FILHO 
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO  

 

 

 

 


