
 
 

ATA nº 005/2016    Rio de Janeiro, 11 de novembrode 2016. 

Tipo: Assembleia ENEGEP 2016 

Data de realização: 05 de outubro de 2016 

Local: Centro de Convenções de João Pessoa, Paraíba 

Assuntos: Edital de convocação da Assembleia 

Presentes: Vide lista de presença 

Responsável pela diagramação: Gabriela Olivato 

 

A Assembleia teve início as 17h15 com a apresentação da pauta, previamente publicada no 
site, feita pelo Prof. Milton Vieira Junior, presidente da ABEPRO. 

Após a apresentação da pauta, foram sugeridas a inclusão de quatro pontos no item “outros”. 
Sendo eles: criação de um grupo de trabalho Indústria 4.0, proposta pelo Prof. Francisco 
Giocondo; uma proposta de moção a ser encaminhada ao MEC, feita pelo Prof. Meirelles; 
aprovação da revisão do documento referencial de laboratórios da ABEPRO; e a criação de um 
Desafio de Engenharia de Produção, proposta pela Profa. Palova Santos. A pauta foi aprovada 
com a inclusão dos itens citados. 

O presidente da ABEPRO apresentou os dados de Associados da Instituição nos últimos anos, 
mostrando as tendências. Ele apresentou também dados relacionados a distribuição entre 
inscritos, submetidos e publicados no ENEGEP com detalhamento das tendências. 

Passando para o segundo ponto após o balanço apresentado, iniciaram-se as premiações com 
a coordenação do Prof. Rafael Garcia Barbastefano, diretor científico da ABEPRO. A primeira 
premiação apresentada foi a do Prêmio ABEPRO.  

Na sequência o Prof. Milton iniciou a premiação de Menção Honrosa Abepriana, em que foram 
homenageados os membros da primeira diretoria em comemoração aos 30 anos da ABEPRO. 
O Prof. Roberto Tavares Dalcol pediu a palavra para agradecer em nome da primeira diretoria 
pela homenagem prestada, as palavras de agradecimento foram proferidas também pelo Prof. 
Luis Antonio Meirelles e pelo Prof. Itiro Iida. 

Dando continuidade as premiações, foram premiados os editores destaque dos três periódicos 
da ABEPRO, Revista Production, Revista Produção Online e Brazilian Journal of Operations & 
Production Management. Cada periódico indicou dois avaliadores para receber a premiação. 

Foram apresentados ainda os ganhadores do prêmio Simula Brasil, anunciados pelo 
representante da Belge Consultoria, Marcelo Fuhjihara e os do Desafio Lean Simulation, 
promovido pela FlexSim e pelo Grupo Engenho, anunciados pelo Sr. Michael Machado, 
representante da Flexsim Brasil, e entregues as respectivas premiações aos vencedores. 

A última premiação apresentada pelo Prof. Milton Vieira Junior foi referente aos avaliadores 
(referees) mais constantes do ENEGEP, que atuaram nas últimas 10 edições do evento, como 
parte das comemorações dos 30 anos da ABEPRO. Recebeu o certificado em nome dos demais 
avaliadores o Prof. Carlos Eduardo Sanches da Silva. Quanto aos demais 41 certificados, foi 
informado que seriam enviados via Correios. 

O terceiro item na pauta referia-se ao relato do Conselho Fiscal. O relato foi feito pelo 
Conselheiro Vagner Cavenaghi e encontra-se anexo a esta ata. Os pontos principais trataram-



 
se de recomendações, enfatizando que são apenas recomendações e não problemas fiscais. O 
parecer do Conselho foi favorável à aprovação das contas do período. 

O Prof. Milton colocou em votação a aprovação do relato que foi aprovado por unanimidade. 

Dando continuidade à pauta, o próximo item em questão referiu-se à agenda de eventos 2017 
da ABEPRO. Foi informado que o ENCEP 2017 será realizado de 05 a 07 de junho de 2017 em 
Juazeiro, na Bahia, no Centro de Eventos da UNIVASF. Passou-se a palavra ao Prof. Francisco 
Alves Pinheiro que convidou todos os presentes para participarem do evento.  

Com relação ao ICIEOM foi informado que este evento será realizado nos dias 06 e 07 de julho 
em Valência, na Espanha, como parte da International Joint Conference (ICIEOM – Adingor – 
IISE – AIM – ASEM), a exemplo do que já vem ocorrendo há alguns anos. Prof. Milton destacou 
a liderança da ABEPRO na organização desse evento, bem como os aspectos positivos dessa 
parceria com demais instituições internacionais de Engenharia de Produção, que fortalece a 
internacionalização da ABEPRO. 

Já o ENEGEP 2017 será realizado na Expoville em Joinville, Santa Catarina, de 10 a 13 de 
outubro de 2017. Um vídeo da cidade de Joinville foi apresentado e a palavra passada para a 
Profa. Palova Santos, que reforçou o convite a todos para que participassem do evento. 

Dando sequência, Prof. Milton iniciou a Avaliação Geral dos eventos 2016 passando a palavra 
ao Prof. Rafael, Diretor Científico da ABEPRO. Rafael inicia sua fala enfatizando a relação dos 
eventos ao estatuto da ABEPRO. Passa aos detalhamentos das Ações de 2016. Apresenta 
também algumas ações para 2017. Prof, Milton solicita a palavra e aponta detalhes do 
programa para explorar a presença do pesquisador internacional. Prof. Rafael retoma a palavra 
dando continuidade às ações para 2017. Em seguida inicia o detalhe dos números do ENEGEP 
2016 e do ICIEOM 2016. Prof. Milton pede a palavra para reiterar a observação feita em 
relação ao ICIEOM, com explicações sobre o papel fundamental de liderança para a realização 
deste evento, o que deve ser mantido nos próximos anos, principalmente na parte científica. O 
Prof. Rafael apresentou um estudo sobre o ENEGEP no período de 2011 a 2016, mostrando os 
comparativos entre submissão e participação no evento, que tem se mantido constantes, com 
uma boa participação da comunidade. 

O Prof. Milton retoma a palavra para continuidade a pauta, trazendo para votação uma 
proposta de alteração de estatuto da ABEPRO Jovem de acordo com as normas vigentes. O 
Acadêmico Vinicius Aguiar, presidente da ABEPRO Jovem, assume a palavra para explicar as 
alterações solicitadas. Prof. Milton retoma a palavra e, seguindo o rito do processo de 
aprovação das alterações, abre para questionamentos, que não ocorrem, e coloca em votação 
com aprovação por unanimidade. 

Passa-se para o ponto final da pauta, apresentando-se os 4 pontos aprovados anteriormente 
na abertura da pauta. Prof. Giocondo assume a palavra para propor que seja criado um Grupo 
de Trabalho/Grupo de Pesquisa/Grupo de Estudos em Indústria 4.0, em virtude de ser um 
tema transversal e que engloba todas as áreas da EP. Destaca a necessidade de aprovação das 
indústrias, governo e academia para dar início o quanto antes aos trabalhos. O Prof. Milton 
abre as palavras para todos e, sem manifestações, apresenta encaminhamento para criação de 
um Grupo de Trabalho para propor as discussões neste tema. Coloca em votação que é 
aprovada por unanimidade. Prof. Milton propõeainda que o grupo seja formado por 3 pessoas 
para que a diretoria homologue.  



 
Passa a palavra para a Profa. Palova Santos, sobre a criação de um Desafio, mas em seguida 
passa para uma inversão da pauta, em virtude de um problema técnico com a apresentação da 
Profa. Palova. 

O Prof. Luiz Antonio Meirelles assume a palavra para sugerir uma moção em relação a carga 
horária mínima para estabelecer um padrão para grade horária de aulas efetivas. Procede com 
a leitura da moção. O Prof. Milton abre para esclarecimentos e sem manifestações, coloca em 
votação que é aprovada por unanimidade. 

Prof. Milton passa para o tópico sobre os Laboratórios da Engenharia de Produção proposto 
pelo Grupo de Trabalho de Graduação (GTG). Prof. Gil Eduardo Guimarães assume a palavra e 
passa a leitura apenas dos trechos que foram modificados de acordo com sessão realizada 
durante o ENEGEP. Prof. Milton assume a palavra e explica do que se trata a alteração em 
relação ao documento aprovado em 2008. Abre a palavra para dúvidas e manifestações e sem 
comentários coloca em votação que é aprovada por unanimidade. 

Prof. Milton passa novamente a palavra a Prof. Palova que apresenta a proposta de criação de 
um Desafio Nacional de Engenharia de Produção nos moldes em que já acontece em outras 
Engenharias. Apresenta uma proposta de agenda para o desafio. Prof. Milton solicita à Profa. 
Palova para que assuma a responsabilidade de encaminhar essa proposta junto ao GTG. Prof. 
Itiro Iida pede a palavra para propor alteração no tamanho das equipes que será avaliada pela 
comissão criada. Prof. Milton coloca em votação que é aprovada por unanimidade. 

Prof. Milton encerra a assembleia as 18h20, dando início à Sessão Solene dos 30 anos da 
ABEPRO. 

 

 

 



 
 

 

ANEXO I 

05/09/2016 
Edital de convocação para Assembleia Geral - ENEGEP 2016 

Prezados Associados, 

A Diretoria Executiva da ABEPRO, no exercício de suas atribuições estatutárias e em conformidade com 
o "caput" e os Incisos I, II e III do Artigo 7º, do "caput" e Parágrafo 1º do Artigo 8º e do artigo 18 do Estatuto 
Social, CONVOCA os associados contribuintes quites com suas obrigações sociais e associativas, para 
a ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA que ocorrerá a partir das 17h do dia 05/10/206, durante o XXXVI 
Encontro Nacional de Engenharia de Produção - ENEGEP 2016. O evento será realizado nas dependências do 
Centro de Convenções de João Pessoa (CECON), situado na Rodovia PB-008, Km 5, s/n - Polo Turístico Cabo 
Branco, João Pessoa – PB. A assembleia iniciará com qualquer número em segunda convocação 30 (trinta) 
minutos após o horário inicialmente previsto, com a finalidade especial de deliberar sobre os seguintes assuntos, 
a serem aprovados pelo mínimo de 2/3 (dois terços) dos associados presentes: 

1. Informes; 

2. Premiações; 

3. Relato do Conselho Fiscal 1/2016 para aprovação; 

4. Calendário de eventos ABEPRO 2017 e cidades-sede; 

5. Eventos 2016 – Avaliação Geral; 

6. Alteração no Regimento Interno da ABEPRO Jovem; 

7. Outras deliberações e/ou encaminhamentos. 

 

 

Atenciosamente, 

 

Diretoria Executiva ABEPRO  

(Gestão 2016-2017) 

 
 



 
 

ANEXO II 

Premiações 

 

Prêmio ABEPRO: 

Modalidade Título Autor 

Trabalho de 
Conclusão de Curso 

de Graduação 

Problem Structuring Methods: Uma Revisão de 
Métodos Para a Abordagem de Situações 

Complexas 
Pedro Nascimento de Lima (UNISINOS) 

Dissertação de 
Mestrado 

Acadêmico 

Gráficos de Controle para Dados do Tipo Taxas 
e Proporções Autocorrelacionados 

Cátia Michele Tondolo (UFSM) 

Dissertação de 
Mestrado 

Profissional 

Fatores que Influenciam a Flexibilidade da 
Produção de Veículos Comerciais 

Luis de Oliveira Nascimento (UNESP-
Guaratinguetá) 

Tese de Doutorado 
Tactical capacity planning in na ETO production 
setting using optimization models: A real-world 

industrial context 
Andréa Regina Nunes de Carvalho (PUC-Rio) 

Artigo em formato 
Oral 

Uma proposta de implantação dos conceitos do 
Lean Office em uma empresa do setor de 

autopeças 

Afonso Teberga Campos (UNIFEI) 

Artigo em format 
pôster 

Utilização do Custo Anual Uniforme Equivalente 
para o cálculo de vida útil de equipamentos: 

uma aplicação em células de flotação 

Guilherme Alcantara Pinto, Lucélia Aparecido 
Radin e Robert Cruzoaldo Maria (UFMG) 

  

Menção Honrosa Abepriana: 

Menção Honrosa ABEPRIANA

Itiro Iida Presidente 1987

Miguel Antônio Bueno da Costa 1° Vice Presidente 1987

Pedro Luiz de Oliveira Costa Neto 2° Vice Presidente 1987

Paulo Roberto Tavares Dalcol Diretor Secretário 1987

Luiz Antônio Meirelles Diretor Tesoureiro 1987

João Ernesto Escosteguy Castro Diretor Técnico 1987
 

 

 



 
 

 

Editores destaque: 

Prêmio melhor avaliador

Ednilson Bernardes Production

Gabriela da Fonseca de AmorimProduction

Guilherme Luis Roehe Vaccaro BJO&PM

Paulo Cesar Chagas Rodrigues BJO&PM

Maria Silene Alexandre Leite Produção Online

Edson Pinheiro de Lima Produção Online
 

 

Simula Brasil:em breve 

 

Premiação Desafio LeanSimulation: 

Aconteceu durante a realização do XXXVI – Encontro Nacional de Engenharia de 

Produção (ENEGEP 2016), a premiação do I Desafio Lean Simulation nas categorias 

FlexSim e Lean Board Game.  As equipes campeãs foram: 

CATEGORIA LEAN BOARD GAME 

Equipe campeã: Universidade de Passo Fundo – UPF 

Prof. Anderson Hoose 

Wu Xiao Bing 

Lidia Becker Porto 

Mariane Bigolin 

 

CATEGORIA FLEXSIM 

Equipe campeã: Universidade de São Paulo – USP (campus São Carlos-SP) 

Prof. Arthur José Vieira Porto 

Leticia Hatsue Maki 

Victor Tamassia Noppeney 

Heitor Andrade Porto 

  

CATEGORIA COMBO: 

Nenhuma equipe submeteu projeto na 1. Edição do Desafio. 

 

 

 


