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Título do Trabalho: aqui você deverá colocar o título do seu trabalho 
centralizado assim como se encontra neste modelo 

 
Resumo 

Nesta parte você deverá escrever um resumo de seu trabalho utilizando entre 8 e 10 linhas, 

com esta mesma formatação que aqui está, ou seja, Times New Roman, 12, Itálico. Ao final 

do resumo deverá colocar 3 (três) palavras-chave. 

Palavras-chave: Resumo, Introdução, Formatação Geral. 

 
1. Introdução 

O objetivo deste documento é esclarecer aos autores o formato a ser utilizado nos resumos 
estendidos submetidos ao SEPVASF 2010, utilizando-se como referência o modelo do 
SEPRONE. 

Observe as instruções e formate seu artigo de acordo com este padrão. Recomenda-se, para 
isso, o uso dos estilos de formatação pré-definidos que constam deste documento. Para tanto, 
basta copiar e colar os textos do original diretamente em uma cópia deste documento. 

Lembre-se que uma formatação correta é essencial para uma boa avaliação do seu artigo. 
Artigos fora da formatação serão retirados do processo de avaliação. 

2. Formatação geral 

O resumo estendido não deve exceder 4 (quatro) páginas e 500 Kb de tamanho de arquivo. 
Procure tratar imagens e tabelas para que estas não deixem seu arquivo muito grande. 

As margens (superior, inferior, lateral esquerda e lateral direita) devem ter 2,5 cm. O tamanho 
de página deve ser A4, impreterivelmente. Por favor, verifique esse aspecto com especial 
cuidado. 

O resumo estendido deve ser escrito no programa Word for Windows, em versão 6.0 ou 
superior (se você está lendo este documento, significa que você possui a versão correta do 
programa), devendo o mesmo ser enviado nesta versão sem indicação dos autores no texto. 
Cada artigo permite até 4(quatro) autores. Na seqüência, passo a passo, serão especificados os 
detalhes da formatação. 

Títulos das sessões: os títulos das sessões do trabalho devem ser posicionados à esquerda, em 
negrito, numerados com algarismos arábicos (1, 2, 3, etc.). Deve-se utilizar texto com fonte 
Times New Roman, tamanho 12, em negrito. Não coloque ponto final nos títulos.  

Subtítulos das sessões: os subtítulos das sessões do trabalho devem ser posicionados à 
esquerda, em negrito, numerados com algarismos arábicos em subtítulos (1.1, 1.2, 1.3, etc.). 
Deve-se utilizar texto com fonte Times New Roman, tamanho 12, em negrito. Não coloque 
ponto final nos subtítulos. 

Corpo do texto: o corpo do texto deve iniciar imediatamente abaixo do título ou subtítulo das 
sessões. O corpo de texto utiliza fonte tipo Times New Roman, tamanho 12, justificado na 
direita e esquerda, com espaçamento entre linhas simples. O corpo de texto também utiliza 
um espaçamento de 6 pontos depois de cada parágrafo, exatamente como este parágrafo. 

− No caso do uso de listas, deve-se usar o marcador que aparece no início desta frase (fonte 
symbol, tamanho 12); 

− As listas devem ser justificadas na direita e na esquerda, da mesma maneira que os trechos 
de corpo de texto; 
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− Após as listas, deixar um espaço simples, como aparece a seguir. O estilo “Lista” pode ser 
usado para que a formatação pré-definida seja corretamente empregada. 

Notas de rodapé: não devem ser utilizadas notas de rodapé. 

É possível, também, o uso de alíneas, que obedecem às seguintes indicações: 

a) Cada item de alínea deve ser ordenado alfabeticamente por letras minúsculas seguidas de 
parênteses; 

b) Da mesma forma, os itens de alínea são separados do parágrafo de texto anterior por meia 
linha em branco (6 pontos) e do parágrafo de corpo de texto seguinte por uma linha (12 
pontos); 

c) O estilo “Alínea” constante deste documento pode ser usado para a aplicação automática 
da formatação correta de alíneas. 

No caso de nova alínea, a lista alfabética deve ser reiniciada clicando-se com o botão direito 
do mouse sobre qualquer dos itens de alínea e selecionando-se a opção “Reiniciar 
numeração”. 

a) Uma nova alínea, assim, recomeça a partir da letra a); 
b) Os itens de alínea são separados entre si por ponto-e-vírgula; 
c) O último item de alínea termina com ponto. 

3. Formatação de tabelas e figuras 

Figuras e tabelas não devem possuir títulos (cabeçalhos), mas sim legendas. Para melhor 
visualização dos objetos, deve ser previsto um espaço simples entre texto-objeto e entre 
legenda-texto. As legendas devem ser posicionadas abaixo das Figuras e Tabelas. Esses 
objetos, bem como suas respectivas legendas, devem ser centralizados na página (ver, por 
exemplo, a Figura 1). Use, para isso, os estilos pré-definidos “Figura” ou “Tabela”. Para as 
legendas, deve-se utilizar fonte Times New Roman, tamanho 10, centralizada (ou, 
alternativamente, o estilo “Legenda”). Legendas não levam ponto final. 
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Figura 1 – Exemplo de figura 

Nas tabelas deve ser usada, preferencialmente, a fonte Times New Roman, tamanho 10. Os 
estilos utilizados no interior de Tabelas devem ser “Tabela Cabeçalho” e “Tabela Corpo”, os 
quais podem ser editados (alinhamento, espaçamento, tipo de fonte) conforme as necessidades 
(como, por exemplo, a fim de centralizar o conteúdo de uma coluna). 

Importante: deve ser evitado o uso de objetos "flutuando sobre o texto". Em vez disso, utilizar 
a opção “...formatar objeto ...layout ...alinhado” ao clicar-se com o botão direito do mouse 
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sobre o objeto em questão. 

A Tabela 1 apresenta o formato indicado para as tabelas. É importante lembrar que as tabelas 
devem estar separadas do corpo do texto por uma linha em branco (12 pontos). Para tanto, 
pode-se usar uma linha do estilo “Tabela Espaçamento” entre o corpo de texto anterior à 
tabela e a mesma, conforme exemplificado a seguir: 

TABELA ESPAÇAMENTO – ESTA LINHA EM BRANCO 

Item Quantidade Percentual 

Teoria social 22 7,9% 
Método 34 12,3% 
Questão 54 19,5% 
Raciocínio 124 44,8% 
Método de amostragem 33 11,9% 
Força 10 3,6% 
Fonte: Adaptado de Mays apud Greenhalg (1997) 

Tabela 1 – Pesquisa qualitativa versus pesquisa quantitativa 

4. Citações e formatação das referências 

De acordo com Fulano (1997), citar corretamente a literatura é muito importante. Reparem 
que a citação de autores ao longo do texto é feita em letras minúsculas, enquanto que a citação 
de autores entre parênteses, ao final do parágrafo, deve ser feita em letra maiúscula, conforme 
indicado no próximo parágrafo. 

Na verdade, citar trechos de trabalhos de outros autores, sem referenciar adequadamente, pode 
ser enquadrado como plágio (BELTRANO, 2002). 

Para as referências, deve-se utilizar texto com fonte Times New Roman, tamanho 10, 
espaçamento simples, prevendo 6 pontos depois de cada referência, exatamente conforme 
aparece nas referências aleatórias incluídas a seguir. As referências devem aparecer em ordem 
alfabética e não devem ser numeradas. Todas as referências citadas no texto, e apenas estas, 
devem ser incluídas ao final, na seção Referências. 
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Áreas e subáreas do Simpósio 
 
1. GESTÃO DA PRODUÇÃO 
1.1. Gestão de Sistemas de Produção 
1.2. Planejamento e Controle da Produção 
1.3. Logística e Gestão da Cadeia de Suprimentos e Distribuição 
1.4. Projeto de Fábrica e de Instalações Industriais 
1.5. Gestão da Manutenção 
1.6. Simulação da Produção 
1.7. Gestão de Processos Produtivos 
1.8. Gestão de Operações e Serviços 
 
2. GESTÃO DA QUALIDADE 
2.1. Controle Estatístico da Qualidade 
2.2. Normalização e Certificação para a Qualidade 
2.3. Organização Metrológica da Qualidade 
2.4. Confiabilidade de Processos e Produtos 
2.5. Qualidade em Serviços 
2.6. Gestão da Qualidade 
 
3. GESTÃO ECONÔMICA 
3.1. Engenharia Econômica 
3.2. Gestão de Custos 
3.3. Gestão Financeira de Projetos 
3.4. Gestão de Investimentos  
 
 
4. ERGONOMIA E SEGURANÇA DO TRABALHO 
4.1. Projeto e Organização do Trabalho 
4.2. Psicologia do Trabalho 
4.3. Biomecânica Ocupacional 
4.4. Projeto e Gestão da Segurança do Trabalho 
4.5. Análise e Prevenção de Riscos de Acidentes 
4.6. Ergonomia do Produto  
4.7. Ergonomia dos Processos de Produção 
4.8. Ergonomia do Ambiente Construído  
 
5. GESTÃO DO PRODUTO 
5.1. Pesquisa de Mercado 
5.2. Planejamento do Produto 
5.3. Metodologia de Projeto do Produto 
5.4. Engenharia de Produto 
5.5. Marketing do Produto 
 
6. MÉTODOS QUANTITATIVOS 
6.1. Programação Matemática 
6.2. Decisão Multicriterial 
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6.3. Pesquisa operacional 
6.4. Modelagem, Análise e Simulação 
6.5. Teoria da Decisão e Teoria dos Jogos 
6.6. Análise de Demandas por Produtos 
 
7. GESTÃO ESTRATÉGICA E ORGANIZACIONAL 
7.1. Avaliação de Mercado  
7.2. Planejamento Estratégico  
7.3. Estratégias de Produção  
7.4. Empreendedorismo  
7.5. Organização Industrial  
7.6. Estratégia de Marketing  
7.7. Redes de Empresas e Gestão da Cadeia Produtiva  
7.8. Ética e Responsabilidade Social 
 
8. GESTÃO DO CONHECIMENTO E DA INOVAÇÃO 
8.1. Gestão da Inovação 
8.2. Gestão da Tecnologia  
8.3. Gestão da Informação de Produção e Operações 
8.4. Gestão de Projetos 
8.5. Gestão do Conhecimento em Sistemas Produtivos 
 
9. GESTÃO AMBIENTAL DOS PROCESSOS PRODUTIVOS 
9.1. Gestão de Recursos Naturais 
9.2. Gestão Energética 
9.3. Produção mais Limpa e Ecoeficiência 
9.3. Gestão de Resíduos Industriais e Prevenção de Poluição 
9.4. Sustentabilidade 
 
10. EDUCAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 
10.1. Estudo do Ensino de Engenharia de Produção 
10.2. Estudo do Desenvolvimento e Aplicação da Pesquisa em Engenharia 
de Produção 
10.3. Estudo da Prática Profissional em Engenharia de Produção 
 
 


