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3

Aos dezessete dias do mês de março de dois mil e seis ocorreu a reunião entre 4

Prof. Osvaldo Quelhas (ABEPRO), Sr. Ricardo Redisch (Editora Campus), Prof. 5

Mário Batalha (Editor da Coleção ABEPRO - Editora Campus) e Valter Hoth( 6

Latec/UFF). A Secretária da ABEPRO deverá entrar em contato com Prof. Kazuo7

Hatakeyama (UTFPR) e com o Prof. Fernando Nunes (UFC) solicitando um 8

convite especial à Editora Campus para que esta esteja presente no ENCEP e no 9

ENEGEP. Também deverá incluir consulta à diretoria para criação do Núcleo 10

Editorial da ABEPRO que será coordenada pelo Prof. Mário Batalha, Prof. Ricardo 11

Naveiro e Prof. José Rodrigues (ambos serão convidados pelo prof. Mário 12

Batalha). Tal Núcleo se destina a analisar não somente os projetos referentes à 13

Coleção de Livros Didáticos em Engenharia de Produção (EP), mas também as 14

solicitações de edições de livros de coletâneas e outras propostas de publicações 15

provenientes de Programas de EP e de professores, isoladamente. Além dos 16

professores citados, o Prof. Mário Batalha consultará outros professores para 17

compor tal Núcleo. A secretária da ABEPRO deverá comunicar em 18

correspondência oficial à Editora Campus o novo número da conta corrente da 19

ABEPRO. A secretária também deverá enviar convite oficial aos palestrantes do 20

ENCEP 2006, particularmente ao prof. Mário Batalha, que necessitará de 21

reembolso de despesas. Ficou acertado que é de interesse da Editora Campus 22

outros Livros sobre áreas da Engenharia de Produção, não propriamente dentro 23

do contexto do Edital da Coleção de Livros Didáticos. Não será divulgado 24

amplamente tal possibilidade, mas deverá constar do site em um espaço para o 25

Núcleo Editorial da ABEPRO.  Nesse espaço deverá haver as condições para 26

encaminhamento não só das propostas para a Coleção de Livros Didáticos em 27

EP, mas igualmente para outras publicações que serão analisadas pela Comissão 28

Editorial, coordenada pelo prof. Mário Batalha. O prof. Mário Batalha vai 29

providenciar a redação de tais critérios de encaminhamento dos projetos de livros, 30

tanto da coleção de livros didáticos quanto de livros em EP em geral. A Editora 31

Campus providenciará uma carta com prestação de contas sobre livros já 32

vendidos (Gestão da Qualidade) e do livro de Pesquisa Operacional que será 33

lançado ainda em 2006 , para ser divulgada no ENCEP 2006, em maio. O prof. 34

Mário Batalha preparará um texto explicativo, onde constará igualmente uma 35
convocação de novos autores para a Coleção de Livros Didáticos em EP. O Sr. 36

Ricardo Redisch solicitou empenho da ABEPRO, mais particularmente ao Editor 37

da Coleção de Livros Didáticos, Prof. Mário Batalha na produção do Livro sobre 38

Introdução à Engenharia de Produção. O Prof. Mário Batalha declarou que já fez 39

contatos com o prof. Afonso Fleury, Profa. Marly Monteiro de Carvalho (ambos da 40

USP) e está contatando outros professores para compor o projeto de tal livro para 41

a Coleção.42
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