
 
 

NORMAS PARA CONFECÇÃO DE PÔSTERES 

 

A inscrição de pôsteres no VIII Jornada de Engenharia da Produção e I Jornada de 

Engenharia Mecânica será vinculada ao envio do Resumo. 

 

- O texto do pôster deve ser legível a uma distância de, pelo menos, 1 metro; 

- O pôster dever ter, no máximo, 1,20 m de altura e 0,90 m de largura; 

- É obrigatório que o título do trabalho no pôster seja idêntico ao título do resumo submetido 

ao evento; 

- No pôster devem constar: título, nomes dos autores, instituição dos autores, contato do 

pesquisador que apresentará o pôster, palavras-chave e dados da pesquisa (introdução, 

objetivos, metodologia, resultados e discussão, considerações finais, referências); 

- Organizar as informações de modo que as ideias centrais do trabalho sejam facilmente 

apreendidas e utilizar todos os recursos disponíveis para despertar o interesse do público 

(figuras, fotos, tabelas, gráficos, fluxogramas, esquemas); 

- Mencionar as Instituições que apoiaram o desenvolvimento da pesquisa (IES, Agência de 

Fomento, Empresa, Patrocinador); 

- Os autores com resumos aprovados receberão um e-mail informando o local e o horário 

correto para que os pôsteres sejam fixados;  

- Os pôsteres serão fixados setor de vivência do bloco K no dia 10/04/2018 e recolhidos no dia 

11/04/2018, após a Palestra; 

- Os pôsteres serão apresentados no dia 10/04/2018, no setor de vivência do bloco K, no 

período das 17:30 às 18:30; 

- Antes da Palestra de encerramento no dia 11/04/2018 serão premiado os melhores banner;  

 

 



 

 

NORMAS PARA INSCRIÇÃO DE TRABALHOS 

 
A inscrição de trabalhos no VIII Jornada de Engenharia da Produção e I Jornada de 

Engenharia Mecânica será vinculada ao envio de Resumo. 

 
ORGANIZAÇÃO 

O resumo deverá conter até 1.350 caracteres sem espaços (não serão contabilizados Título, 

Outros Itens e Palavras-chave) 

Deverão ser utilizados: espaçamento antes/depois de 0 pt e entre linhas de 1,0 

 

TÍTULO 

Fonte Arial, corpo 12, negrito, caixa alta, centralizado e sem ponto final 

 
 

AUTORES 

Arial, corpo 12 

Após uma linha do Título, devem aparecer os nomes completos e escritos por extenso dos 

Autores, separados por ponto 

Os Autores deverão receber números exponenciais 

Após uma linha dos nomes dos autores virão suas respectivas identificações (Centro, 

Departamento, Instituição de origem, endereço eletrônico para correspondência) 

 
CORPO DO TEXTO (RESUMO) 

Fonte Arial, corpo 12, justificado, com recuo, até 1.350 caracteres sem espaços 
 

 

PALAVRAS-CHAVE 

Após uma linha do corpo do resumo 

Fonte Arial, corpo 12, até seis (6), separadas por ponto final 



 

 

 
EXEMPLO 

 

INTERNALIZAÇÃO DE PROCESSOS: UM ESTUDO DE CASO 
 

Fábio Fontana Ustulin1, Thiago Pignatti De Freitas1. 
 

¹Centro de Ciências Exatas e Sociais Aplicadas – Universidade do Sagrado Coração- 
e-mail do autor principal 

 
Área do conhecimento: Engenharia de operações e processos de produção 

 

O principal objetivo desse estudo é investigar a viabilidade econômica e 
alinhamento estratégico de internalização do processo de embalagem, que se encontra 
terceirizado, de uma empresa de comércio atacadista de ferragens e utilidades para 
móveis, situada no interior paulista. Para tanto, a questão de pesquisa foi motivada por 
observar os chamados de atendimento ao cliente da empresa. Soma-se a isso estar 
aplicado num ambiente brasileiro que enfrenta uma grave crise política, econômica e 
judiciária. Além do mais, o artigo busca contribuir com o estado da arte e pesquisas de 
Engenharia de Produção, visto que trata, na prática, de temas inerentes à área, como 
estudo de processos, viabilidade, terceirização e internalização, bem como decisões 
estratégicas. Os resultados sugerem que a internalização do processo não é apenas 
viável, mas desejável tanto do ponto de vista econômico, quanto estratégico.  

 

Palavras-chave: Internalização; processos; viabilidade econômica; decisões 
estratégicas. 


