
SIMULA BRASIL 2015 

5º PRÊMIO NACIONAL DE SIMULAÇÃO 

O SIMULA BRASIL é um prêmio nacional de simulação de sistemas 

organizado e hospedado pelo portal “www.simulacao.net” que conta com o 

patrocínio da Belge Consultoria (www.belge.com.br) e da empresa norte-

americana PROMODEL Corporation (www.promodel.com).  

O prêmio tem apoio institucional da ABEPRO (www.abepro.org.br) e da 

SOBRAPO (http://www.sobrapo.org.br) e está atrelado ao Encontro Nacional 

de Engenharia de Produção (ENEGEP). 

Este prêmio visa estimular jovens estudantes a desenvolver projetos e analisar 

situações reais ou fictícias através do uso da tecnologia de modelagem e 

simulação PROMODEL (ProModel® e MedModel®), bem como auxiliar 

professores para o ensino de simulação. 

 

Em todas as suas edições, o portal “www.simulacao.net” recebeu modelos de 

diversas Universidades do país, exibindo aspectos interessantes e criativos!  

Já tivemos entrega de prêmios em Belo Horizonte, Bento Gonçalves, Salvador 

e Curitiba. Agora chegou a vez de FORTALEZA! 

 

REGULAMENTO 

A competição é aberta a estudantes de qualquer instituição de ensino 

profissionalizante ou superior do país e premia os melhores modelos para 

duas categorias. 

Os modelos são submetidos por equipes formadas por um aluno e um 

professor de uma mesma instituição de ensino. A equipe pode encaminhar 

apenas um modelo que concorre automaticamente em todas as categorias. 

Categorias Critérios de Julgamento 

Competência 

 

Aderência com aplicações potenciais (manufatura, 

logística ou serviços) 

http://www.sobrapo.org.br/


Conceitos inovadores utilizados no modelo (p.e.: 

produção puxada, política de estoques, indicadores de 

desempenho, etc.) 

Qualidade técnica do modelo (forma como foi modelado) 

Originalidade 

 

Criatividade do tema 

Animação dinâmica do modelo 

Qualidade gráfica 

 

CRONOGRAMA 

Capacitação – de 09/02/2015 a 04/09/2015 

Já conhece o ProModel mas tem dúvidas? Não conhece o ProModel e está 

interessado em participar do concurso? Seu curso não tem Simulação e/ou 

ProModel? 

Não tem problema! A Belge disponibilizará uma etapa de preparação para 

interessados que não tenham conhecimento de ProModel ou que necessitem 

reciclá-lo.  

Visite o site http://simulacao.net/premio-simula-brasil/ e saiba as datas e 

como participar! 

Submissão dos Modelos – de 13/04/2015 a 06/09/2015 

A submissão do modelo é gratuita e para participar a equipe deve enviar um 

email para  simulabrasil@simulacao.net contendo as informações do 

regulamento (também disponível no site). 

Julgamento dos Modelos – de 21/09/2015 a 01/10/2015 

Os modelos submetidos serão avaliados pro um comitê julgador formado por 

um time de profissionais especialistas em simulação, que representarão as 

seguintes entidades: 

 Belge Consultoria; 

 PROMODEL Corporation; 

http://simulacao.net/premio-simula-brasil/
mailto:simulabrasil@simulacao.net


Cada membro do comitê atribuirá aos modelos notas em todos os critérios, 

sendo que vencem a categoria as equipes com maior nota total (soma das 

notas parciais).  

Premiação – XXXV ENEGEP 

Os vencedores receberão certificado que comprova a sua colocação no 

concurso e cursos de formação avançada. Confira as premiações previstas 

para cada uma das categorias. 

 

Realização: Patrocínio: Apoio Institucional: 

   
 

 

 


