CHAMADA DE TRABALHOS

XIX SEMANA DA ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E MECÂNICA
SULAMERICANA – SEPROSUL
Curitiba, 10 a 13 de novembro de 2019

Diante do movimento de integração da América do Sul, existe a necessidade de
fortalecer a integração acadêmica nos países do Cone Sul. Assim, a SEPROSUL tem sido
realizada há vários anos para possibilitar a troca de experiências e estabelecimento de
estratégias comuns para o desenvolvimento da pesquisa e ensino na área de
Engenharia Industrial na América do Sul.
A XIX SEMANA DA ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E MECÂNICA SULAMERICANA – XIX
SEPROSUL está sendo organizada de forma conjunta pelos Programas de Pós
Graduação em Engenharia Mecânica (PGMEC) e Engenharia da Produção (PPGEP) da
Universidade Federal do Paraná – UFPR. Será realizada no período de 10 a 13 de
novembro de 2019 em Curitiba, PR - Brasil, abordando como tema principal “A Nova
Indústria e a Contribuição para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável”.

Objetivos do evento
Os principais objetivos do XIX SEPROSUL são:
 Intensificar o desenvolvimento da Engenharia de Produção/Mecânica na América
do Sul, destacando assuntos referentes à Nova Indústria caracterizada como a 4ª
Revolução Industrial e a Contribuição para os Objetivos do Desenvolvimento
Sustentável.
 Ampliar o intercâmbio de informações e de ideias entre acadêmicos, docentes,
pesquisadores, profissionais e instituições.
 Debater os temas relevantes da área da Engenharia de Produção/Mecânica,
abordando aspectos referentes ao ensino, pesquisa, extensão e exercício
profissional.
 Criar estratégias para a integração de universidades e instituições, e de
profissionais, pesquisadores, docentes e acadêmicos da América do Sul.

Local do evento


Curitiba - Paraná

Datas importantes
Resumo até 15/05/2019 (divulgação dos resultados 15/06/2019)
Trabalho completo: 17/07/2019 (divulgação dos resultados 17/08/2019)
Os artigos devem ser elaborados seguindo o modelo em anexo, e a versão completa
devem ser enviadas para seprosul2019@ufpr.br
Inscrições: a partir de 06/09/2019 (cada inscrição valida a publicação de um artigo
aceito, ou seja: para assegurar a publicação nos anais do evento, com ISBN, cada artigo
deve estar associado ao pagamento de uma inscrição)

Inscrições
Alunos
Professores e profissionais

Até 06/10/2019
R$ 200,00
R$ 400,00

Após 06/10/2019
R$ 300,00
R$ 500,00

Os representantes da NDIMP da AUGM estarão isentos da taxa de inscrição do
trabalho principal até o dia 06/10/2019, primeira data limite da inscrição, devendo
pagar somente R$ 100,00 por cada trabalho adicional. Após esta data, os
representantes deverão pagar R$ 200,00 pelo trabalho principal e um acréscimo de R$
100,00 por cada trabalho adicional.

Organização: PGMEC e PPGEP da UFPR e AUGM
Apoio: Fundação Araucária, CNPq, CAPES, UFPR e AUGM
Contato e envio de artigos: seprosul2019@ufpr.br

