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REGRAS PARA SUBMISSÃO DE ARTIGOS AO VII SIGEPRO 

 

Prezados, 

Estão dispostas abaixo as informações referentes ao procedimento de submissão de 

artigos ao VII SIGEPRO. Qualquer dúvida, nos contate pelo seguinte e-mail: 

processosacademicosnugeep@gmail.com 

 

1. Datas importantes 

As datas correspondentes ao prazo de submissão dos artigos científicos são as seguintes: 

Início: 01/03/2022. 

Fim: 31/05/2022 Prorrogado para 10/06/2022. 

 

2. Regras para submissão de artigos científicos 

O(s) artigo(s) submetido(s) ao VII SIGEPRO deverão obedecer às seguintes regras 

dispostas abaixo. Caso uma ou mais regras do evento não for estritamente seguida, a 

submissão será reprovada automaticamente. 

- Deve ser apresentado no formato .doc ou .docx, possuindo tamanho máximo de 4 Mb; 

- Deve utilizar, obrigatoriamente, o modelo padrão de artigos do VII SIGEPRO, 

disponível em: https://www.nugeep.com.br/  

- O artigo deverá conter no máximo 4.500 palavras, incluindo título, resumo, palavras-

chave, referências e todo o texto do artigo. Anexos e Apêndices não são contabilizados. 

Esta definição vale para o “arquivo com identificação e arquivo sem identificação”; 

- Serão aceitos artigos submetidos em três idiomas: espanhol, inglês e português; 

- Cada artigo pode ter, no máximo, 5 autores; 

- O limite de submissões de artigos é de 5 trabalhos por autor; 

- Para submissão do artigo, é necessário que ao menos um dos autores esteja com 

inscrição confirmada (pagamento realizado) no VII SIGEPRO. Desta maneira, um dos 

autores necessita estar inscrito na categoria de “Simposista com Submissão”. Assim, os 

outros autores também podem se inscrever no evento, caso optem, na categoria 
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“Simposista Geral”. As inscrições devem ser realizadas por meio do site do evento na 

Even3: https://www.even3.com.br/sigepro2022/ 

- O valor da inscrição no VII SIGEPRO não será devolvido em nenhuma hipótese; 

- O artigo deve ser inédito e de autoria dos próprios autores;  

- O artigo submetido não pode ter sido publicado e nem estar em processo de avaliação 

por outro simpósio, encontro, congresso, evento de qualquer natureza ou periódico; 

- Os artigos, em hipótese alguma, poderão apresentar cópia ou plágio de outras obras, sem 

citação da devida fonte. Ficam os autores responsabilizados de ocorrências deste tipo, 

sendo o(s) autor(es) impedido de submeter novos trabalhos ao SIGEPRO e caracterizando 

crime de propriedade intelectual, onde sanções legais possam ser aplicadas. Para isto, 

todos os artigos submetidos ao VII SIGEPRO passarão por um programa de plágio e os 

avaliadores serão informados sobre o percentual de cópia e/ou possível cópia. 

 

3. Estrutura do artigo 

O artigo submetido ao VII SIGEPRO deverá seguir a seguinte estrutura textual: 

- Título; 

- Resumo; 

- Palavras-chave; 

- Introdução; 

- Referencial teórico; 

- Metodologia; 

- Resultados e discussões; 

- Conclusão; 

- Referências; 

- Anexos e Apêndices (se necessário). 

 

4. Processo de submissão de artigos  

O processo de submissão de artigos ao VII SIGEPRO é realizado, exclusivamente, pelo 

site do evento na Even3: https://www.even3.com.br/sigepro2022/ 

Como mencionado anteriormente, no mínimo, um autor do artigo necessita estar com 

inscrição confirmada no VII SIGEPRO, na categoria de “Simposista com Submissão”. 
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O artigo deverá ser submetido com o envio simultâneo de dois arquivos, são eles: 

- Trabalho Não Identificado: Não deve revelar de nenhum modo a identidade dos 

autores. Desta maneira, as informações correspondentes ao nome dos autores, os e-mails 

e as Instituições de Ensino Superior (IES) deverão ser apagados. Ainda, lembre-se de 

limpar as propriedades/metadados do documento Word, para não exibir as informações 

pessoais do(s) participante(s) e permitir a avaliação às cegas dos avaliadores. 

- Trabalho Identificado: Deve incluir o nome dos autores, os e-mails e as IES, 

exatamente conforme o modelo de artigos disponibilizado. 

Após findado o prazo de submissão e iniciado a avaliação dos artigos, não serão aceitas 

modificações de trabalhos, tampouco alterações na relação de autores e/ou ordem de 

autoria. Em complemento, ao submeter um artigo ao VII SIGEPRO, os autores declaram 

estarem cientes e em concordância com todas as regras e critérios citados neste 

documento. 

Ainda, ao submeter o artigo ao VII SIGEPRO, pelo site da Even3, será requisitado ao 

autor informar a área temática em que a pesquisa melhor se enquadra. Portanto, a 

Comissão Organizadora optou por utilizar as 10 áreas padronizadas pelas Associação 

Brasileira de Engenharia de Produção (ABEPRO), conforme listadas abaixo: 

- Cadeia de Suprimentos; 

- Educação em Engenharia de Produção; 

- Engenharia da Qualidade; 

- Engenharia da Sustentabilidade; 

- Engenharia de Operações e Processos de Produção; 

- Engenharia do Produto; 

- Engenharia do Trabalho; 

- Engenharia Econômica; 

- Engenharia Organizacional; 

- Pesquisa Operacional. 

 

5. Orientações quanto às apresentações de artigos 

- Data das sessões de apresentações de artigos: 19/08/2022 e 20/08/2022. Os horários 

serão divulgados juntamente com a programação do Simpósio. 
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- As apresentações são recomendadas, porém, não são obrigatórias. Desta forma, para a 

publicação do(s) artigo(s) nos Anais do VII SIGEPRO, não é obrigatório a apresentação 

do(s) mesmo(s) no evento; 

- O artigo necessita ter sido aprovado no VII SIGEPRO, para que ele possa ser 

apresentado no evento. Desta maneira, após os resultados terem sido divulgados no site 

da Even3, um integrante da Comissão Organizadora do Simpósio entrará em contato com 

os autores, exclusivamente por e-mail, solicitando a confirmação, ou não, de apresentação 

do(s) artigo(s); 

- Somente o(s) autor(es) do(s) artigo(s) poderão apresentar no evento, necessitando, 

obrigatoriamente, estar(em) inscrito(s) no VII SIGEPRO, com a sua inscrição confirmada 

(paga); 

- O artigo submetido em português deverá ser apresentado exclusivamente em português. 

Por outro lado, o artigo submetido em espanhol ou inglês poderão ser apresentados nestes 

idiomas ou em português, conforme preferência do(s) autor(es). 

- A quantidade de apresentadores não é imposta pela Comissão Organizadora do 

Simpósio. Qualquer autor inscrito poderá realizar a apresentação. Recomenda-se que, no 

máximo, dois autores apresentem o artigo; 

- Cada apresentação terá duração de 15 minutos, sendo reservado 10 minutos para a 

apresentação dos autores e 5 minutos para debates e perguntas; 

- O(s) autor(es) que apresentarem o(s) seu(s) artigo(s) receberão um certificado de 

apresentação no VII SIGEPRO. Desta maneira, se um artigo possui 5 autores e somente 

um realizar a apresentação, apenas este receberá o certificado de apresentação do artigo 

no evento; 

- As apresentações serão realizadas de forma presencial, durante o VII SIGEPRO; 

- Qualquer simposista do VII SIGEPRO poderá assistir as apresentações de artigos; 

- Para os autores que desejarem apresentar o seu artigo no VII SIGEPRO e confirmarem 

a participação na sessão de apresentações, receberão, por e-mail, um template padrão de 

apresentação do Simpósio, sendo de utilização obrigatória; 

- As apresentações deverão ser feitas em Power Point. Caso o(s) autor(es) prefiram, o 

arquivo poderá ser convertido para PDF; 
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- Será solicitado pela Comissão Organizadora do VII SIGEPRO o envio das 

apresentações por e-mail, antes da realização do evento.  

- Haverá, no mínimo, um integrante da Comissão Organização do VII SIGEPRO 

realizando a mediação de apresentações de artigos, a chamada de autores e artigos, e 

controlando o tempo. 

 

6. Prêmio NUGEEP – Melhor Artigo Gaúcho do ano de 2022 

O Prêmio NUGEEP, na categoria de Melhor Artigo Gaúcho foi criado com o objetivo de 

incentivar a realização de Artigos de excelência na área de Engenharia de Produção, além 

de fornecer uma distinção para o primeiro, segundo e terceiro lugar. Portanto, o artigo 

que atingir a maior média de avaliação, perante às avaliações realizadas, receberá o 

prêmio. Sendo assim, o prêmio é referente a uma Menção Honrosa nominal, à cada autor 

do artigo que obter o primeiro lugar, assim como um troféu, sendo de decisão dos autores, 

informar e decidir com quem o troféu ficará. Caso os mesmos demandem pela confecção 

de mais unidade(s) idênticas ao troféu do prêmio, deverão solicitar oficialmente por e-

mail ao NUGEEP (processosacademicosnugeep@gmail.com e nugeep.rs@gmail.com), e 

arcar com os custos de produção e frete. 

Como complemento, além da distinção para o(s) autor(es) do artigo que atingir o primeiro 

lugar, o NUGEEP fornecerá uma Menção Honrosa nominal ao(s) autor(es) dos artigos 

submetidos ao VII SIGEPRO e que atingirem o segundo e terceiro lugar, destacando a 

importância e excelência da produção de publicação de pesquisas científicas em nossa 

área.  

Por fim, informamos que as Menções Honrosas desta categoria de prêmio, serão 

encaminhadas por e-mail aos autores premiados, de acordo com o e-mail fornecido no ato 

da inscrição ou na identificação no artigo 

 

7. Informações complementares 

- Com o objetivo de evitar problemas de submissão ao VII SIGEPRO, recomenda-se que 

a inscrição seja realizada com antecedência, principalmente se o pagamento for realizado 

por boleto. As confirmações de pagamento e liberações no site da Even3 poderão ser de 
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até 72 horas. A Comissão Organizadora não abrirá exceções em casos oriundos de 

inscrições, submissões, pagamentos e prazos vencidos do VII SIGEPRO. 

- A publicação dos resultados correspondentes as submissões de artigos ao VII SIGEPRO 

serão divulgadas até o dia 01/08/2022, pelo site da Even3, em seu acesso restrito. Somente 

o(s) autor(es) terão acesso ao resultado individual, não sendo, em hipótese alguma, 

divulgada uma lista de aprovação pela Comissão Organizadora do VII SIGEPRO. 

- Todos os artigos aprovados no Simpósio, ou seja, os que obtiverem uma média maior 

ou igual a 70,0 pontos, serão publicados nos Anais do VII SIGEPRO. O prazo para 

publicação é de, no máximo, dois meses após a finalização do evento. 

- O resultado final com a comunicação do melhor artigo do VII SIGEPRO (1º lugar) e 

das Menções Honrosas (2º e 3º lugar) serão divulgados até o dia 07/08/2022. Para isto, os 

resultados serão divulgados em três redes sociais do NUGEEP (Facebook, Instagram e 

LinkedIn). Os premiados serão informados por e-mail.  

- O troféu para o primeiro lugar será entregue durante a programação do VII SIGEPRO, 

de forma presencial. Caso pelo menos um dos autores não esteja presente no evento, o 

troféu será enviado por frete, sendo de responsabilidade do(s) autor(es) arcar com o frete 

do mesmo. 

A Comissão Organizadora do VII SIGEPRO é responsável por definir casos omissos a 

estas diretrizes e por esclarecer diferentes interpretações deste texto. Dúvidas ou 

esclarecimentos podem ser encaminhadas para processosacademicosnugeep@gmail.com 

 

Responsável pela Comissão Científica:  

Mateus Müller Franco 

Coordenador de Processos Acadêmicos do NUGEEP 

Comissão Organizadora do VII SIGEPRO 
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