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RESUMO 

O presente trabalho propõe uma Estrutura Analítica de Projeto (EAP) para a organização de 

eventos acadêmicos aplicada, como estudo de caso, ao Encontro Mineiro de Engenharia de 

Produção (EMEPRO), o qual é organizado anualmente pelo Fórum Mineiro de Engenharia de 

Produção (FMEPRO) e pelo Núcleo Mineiro de Estudantes de Engenharia de Produção 

(NUMEEP). A EAP é uma ferramenta de Gerenciamento de Projetos indicada pelo Project 

Management Institute no guia Project Management Body of Knowledge para o bom 

gerenciamento do escopo e das atividades desenvolvidas ao longo do projeto. Para que os 

objetivos centrais do projeto EMEPRO se tornassem claros e a EAP respeitasse os mesmos, é 

apresentado um breve histórico do evento, levantado através de entrevistas com pessoas que 

estão na organização desde o princípio, além de uma análise de documentos disponíveis na 

sede do FMEPRO. Essa EAP pode ser aproveitada pelos organizadores do EMEPRO para 

gerenciamento da organização dos próximos eventos e, ainda, replicado e adaptado para 

outros eventos acadêmicos de mesmo porte. 

 

Palavras-chave: Estrutura Analítica de Projetos, Gestão do Conhecimento, Eventos 

Acadêmicos. 



 

ABSTRACT 

This paper proposes a Work Breakdown Structure (WBS) for the organization of applied 

academic events, as a case, to Encontro Mineiro de Engenharia de Produção (EMEPRO). 

Event organized annually by Fórum Mineiro de Engenharia de Produção (FMEPRO) and 

Núcleo Mineiro de Estudantes de Engenharia de Produção (NUMEEP). The WBS is a Project 

Management tool, indicated by the Project Management Institute in the Project Management 

Body of Knowledge guide, for the good management of the scope and activities developed 

throughout the project. In order for the core objectives of the EMEPRO project to become 

clear and the WBS respect the same, a brief history of the event is presented, raised through 

interviews with people in the organization from the beginning and analysis of documents 

available at the headquarters of FMEPRO. This WBS can be used by the organizers of 

EMEPRO to manage the organization of upcoming events, and even replicated and adapted to 

other academic events of the same size. 

 

Keywords: Work Breakdown Structure, Knowledge Management, Academic Events 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A realização de eventos acadêmicos tem o objetivo de promover uma maior 

integração entre estudantes, discentes e profissionais da área. Além de debater temas 

relevantes e fomentar a pesquisa e extensão, esses eventos são uma prática importante para o 

desenvolvimento acadêmico. Essa é uma prática comum na Engenharia de Produção do 

Brasil: atualmente o país conta com um significativo número de eventos dessa natureza em 

seu calendário. Exemplos disso são os eventos como o Encontro Nacional de Engenharia de 

Produção (ENEGEP), que ocorre anualmente no primeiro semestre, e o Simpósio de 

Engenharia de Produção (SIMPEP), que ocorre anualmente no mês de novembro. 

É importante que as organizações desses eventos agreguem valores de gerenciamento 

de projetos para que eles ganhem longevidade e garantam a qualidade ao longo do tempo. 

Tipicamente esses eventos são organizados por organismos sem fins lucrativos (habitualmente 

organizações de classes), com uma alta rotatividade dos membros. Isso faz com que seja 

necessária uma boa documentação do histórico, do escopo e das atividades que devem ser 

desenvolvidas durante a elaboração do evento. 

O gerenciamento de projetos é uma das possíveis áreas de atuação do Engenheiro de 

Produção, que está dentro da área de Engenharia Organizacional, segundo a definição da 

Associação Brasileira de Engenharia de Produção (ABEPRO, 2016). A aplicação de conceitos 

de gerenciamento de projetos na organização de eventos acadêmicos é relevante para a 

comunidade de engenharia de produção, cujo objetivo é fazer com que eventos desse tipo 

sejam cada vez mais frequentes e possuam um alto nível de qualidade. 

1.2 JUSTIFICATIVA 

O presente trabalho mostra a importância da documentação na organização de um 

evento acadêmico para que se tenha uma boa gestão de conhecimento, garantindo que a 

qualidade e a essência do evento sejam mantidas ao longo do tempo. Aplicando esse 

conhecimento para a organização do Encontro Mineiro de Engenharia de Produção 

(EMEPRO), o trabalho faz um breve histórico do evento visando seu uso para compartilhar o 

conhecimento com os futuros membros do Fórum Mineiro de Engenharia de Produção 
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(FMEPRO) e Núcleo Mineiro de Estudantes de Engenharia de Produção (NUMEEP), que são 

os órgãos que organizam o evento que é objeto de estudo. 

Aplicar conceitos de gerenciamento de projetos é uma tática relevante para a 

melhoria das organizações de eventos acadêmicos. As ferramentas são capazes de melhorar a 

qualidade dos projetos, transmitir informações, facilitar os cálculos de custos financeiros e 

tempos, além de visualizar o escopo detalhado, possibilitando um planejamento mais 

adequado dos recursos e das tomadas de decisões. Este trabalho foca no planejamento de um 

projeto acadêmico, o Encontro Mineiro de Engenharia de Produção (EMEPRO), e faz a 

Estrutura Analítica de Projetos (EAP) para este evento. 

1.3 ESCOPO DO TRABALHO 

Este trabalho situa-se na área de Engenharia de Produção, na especialidade da 

Engenharia Organizacional, tendo parte compartilhada com a Engenharia de Entretenimento. 

Para a sua elaboração foi realizado um estudo de caso do Encontro Mineiro de Engenharia de 

Produção (EMEPRO), evento anualmente realizado pelo Fórum Mineiro de Engenharia de 

Produção (FMEPRO) e pelo Núcleo Mineiro de Estudantes de Engenharia de Produção 

(NUMEEP), já na sua décima terceira edição. Este estudo de caso tratou da aplicação da 

ferramenta Estrutura Analítica de Projeto (EAP), bem como do seu dicionário.  

Para tal, foi levantado também um breve histórico do evento através da 

documentação constante na sede do FMEPRO e de entrevistas realizadas com pessoas que 

vivenciaram a história, tais como os professores Vanderlí Fava de Oliveira da UFJF, João 

Evangelista Sant’yves da PUC-MG e Ângelo Rocha de Oliveira do CEFET-MG. 

1.4 OBJETIVOS 

O principal objetivo deste trabalho é propor uma Estrutura Analítica de Projetos 

(EAP) para a organização de eventos – em particular de eventos acadêmicos científicos – 

tendo como estudo de caso o Encontro Mineiro de Engenharia de Produção (EMEPRO), que 

já teve doze edições realizadas. Para tal, foi elaborado um breve histórico deste evento 

aplicado à EAP, com vistas ao seu projeto e execução. Este trabalho mostra que a estruturação 

de um evento com auxílio da EAP permite uma melhor gestão de todos os aspectos 
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relacionados ao projeto e à execução de um evento dessa natureza, além de apresentar 

elementos de gestão do conhecimento para facilitar a organização de futuros eventos. 

1.5 METODOLOGIA 

Para a formulação do breve histórico do Encontro Mineiro de Engenharia de 

Produção (EMEPRO) foi feito um levantamento das informações registradas na 

documentação disponível na sede do Fórum Mineiro de Engenharia de Produção (FMEPRO), 

que está localizada junto à Coordenação do curso de Engenharia de Produção na Faculdade de 

Engenharia da Universidade Federal de Juiz de Fora, na cidade de Juiz de Fora – MG. 

Também foram realizadas entrevistas com algumas pessoas que viveram essa história, tais 

como o professor Vanderlí Fava de Oliveira da UFJF, o professor Ângelo Rocha de Oliveira 

do CEFET – MG e atual presidente do FMEPRO, e o professor João Evangelista Sant’yves da 

PUC – MG. Essas entrevistas foram gravadas e disponibilizadas para o FMEPRO. 

A formulação da Estrutura Analítica de Projeto (EAP) do Projeto Encontro Mineiro 

de Engenharia de Produção (EMEPRO) foi desenvolvida com base nas referências de 

formulação de uma EAP, tais como o guia PMBOK (Project Management Body of 

Knowledge) –   um conjunto de práticas de gerenciamento de projetos formulado pelo 

instituto norte-americano PMI (Project Management Institute) (PMBOK, 2013). Também 

foram utilizadas referências nacionais como o livro “Gestão de Projetos”, de Luís Cesar de 

Moura Menezes (MENEZES, 2009), e o livro “Gestão de Desenvolvimento de Produtos, uma 

referência para a melhoria do processo”, de Henrique Rosenfeld et al. (ROZENFELD et al., 

2006), além da vasta literatura sobre gerenciamento de projetos de Ricardo Viana Vargas. 

Além disso, o conhecimento sobre a EAP do EMEPRO poderá ser replicado para quaisquer 

eventos do mesmo porte. 
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2. GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

Um projeto é um empreendimento único e temporário, ou seja, ele começa e termina, 

não podendo assim se tornar uma rotina (PMBOK, 2013). Para MENEZES (2009), existem 

vários fatores que fazem com que um projeto seja criado, tais como a melhoria em um 

produto, a melhoria interna de uma organização, um novo produto, um produto único, uma 

mudança organizacional, uma gestão estratégica da empresa, um compartilhamento de 

recursos escassos ou trabalhos com prazos, além de recursos limitados. 

As técnicas e ferramentas empregadas no gerenciamento de projetos possibilitam que 

ele chegue a seu término de forma satisfatória, atingindo os objetivos propostos na qualidade 

desejada e respeitando os limites de tempo e recursos (materiais, financeiros e humanos). 

2.1 GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

Como enfatizado pelo Guia PMBOK (2003), os projetos não podem ser atividades 

rotineiras. MENEZES (2009) destaca nove pontos característicos que podem ser observados 

para se diferenciar um projeto de uma rotina: 

1. Objetivos: um projeto termina quando atinge o seu objetivo. 

2. Horizonte Temporal: uma atividade rotineira é contínua enquanto o horizonte 

temporal de um projeto é limitado, possuindo um prazo a ser seguido. 

3. Segurança de Permanência (Recursos Humanos): as atividades rotineiras são 

repetitivas e por isso estão sempre necessitando dos recursos humanos nelas 

empregados; já o projeto é uma atividade com prazo para o término e por isso 

não dá segurança de permanência para os recursos humanos nele empregados. 

4. Cronologia: os projetos possuem datas de início e término definidos; já as 

atividades rotineiras se repetem em curtos intervalos de tempo. 

5. Conhecimento Prévio do Trabalho: as atividades rotineiras são previamente 

conhecidas posto que se repetem ao longo da rotina;  já os projetos são novos, 

desconhecidos, inovadores. 

6. Abrangência: os projetos possuem a multidisciplinaridade como um fator 

importante e característico, presente em todas as etapas do projeto; já o 

trabalho rotineiro é mais específico, envolvendo normalmente poucas 

variáveis e ferramentas com poucas variações. 
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7. Prazos: os projetos normalmente seguem prazos rígidos e bem definidos; as 

atividades rotineiras são mais flexíveis e maleáveis, pois, afinal, não possuem 

um término bem definido. 

8. Orçamentos: as atividades rotineiras são conhecidas e orçadas sempre com 

mais facilidade;  já os projetos apresentam orçamentação mais variável. 

9. Controle de Qualidade: os projetos possuem um controle de qualidade 

específico para cada projeto; já as atividades rotineiras podem admitir um 

controle estatístico menos específico. 

VARGAS (2009) coloca que todo projeto pode ser dividido em fases que o 

direcionam a fim de contextualizar, desenhar, desenvolver e colocá-lo em ação. Essas fases 

são chamadas de ciclo de vida do projeto. Ainda para VARGAS (2009), essas fases são 

divididas em estágios, os quais podem ser mais específicos para cada projeto, dividindo-se em 

atividades. A figura 1 a seguir mostra como VARGAS (2009) trabalha com as especificações 

do ciclo de vida do projeto. 

 

 

Figura 1 – Visão do ciclo de vida do projeto 

Fonte: Vargas, 2009 

 

O PMBOK (2013) enfatiza que todo projeto segue um ciclo básico de quatro fases: 

início do projeto, organização e preparação, execução dos trabalhos e encerramento do 

projeto. Essas fases também são colocadas por MENEZES (2009), porém ele as denomina 

como conceitual, planejamento, execução e conclusão. O PMBOK (2013) ainda estabelece 

uma relação de custos do projeto – considerando também os custos de pessoal –  de acordo 

com o avançar das fases do ciclo de vida do projeto. A figura 2 traz um esquema disponível 
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no próprio PMBOK (2013) para ilustrar essa relação entre os custos e as fases do ciclo de vida 

dos projetos. Já MENEZES estabelece uma relação muito próxima, demonstrando o nível de 

recursos disponibilizados para cada fase. A figura 3 é a representação da relação entre os 

recursos disponibilizados e a fase do projeto exposta por MENEZES (2009). 

 

 

Figura 2 – Níveis típicos de custo e pessoal em toda a estrutura genérica do ciclo de vida de um projeto 

Fonte: PMBOK, 2013, p. 39. 

 

 

Figura 3 – Representação para o ciclo de vida de um projeto 

Fonte: MENEZES, 2009, p. 47. 

 

Contudo, para projetos maiores com múltiplas fases simultâneas, essa estrutura pode 

ser usada como etapas de uma fase (PMBOK, 2013). Dessa forma, a etapa inicial é o início da 

fase e o encerramento é o término da fase. Colocando ainda os processos de monitoramento e 
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controle que são aplicados nos projetos – processos que o PMBOK (2013) define como 

processos de fundo por ocorrem simultaneamente aos demais–, o PMBOK (2013) fornece, 

então, uma nova esquematização para visualização dos grupos de processos para o 

gerenciamento dos projetos. Esse esquema é mostrado a seguir na figura 4: 

 

 

Figura 4 – Grupos de processos de gerenciamento de projetos 

Fonte: PMBOK, 2013, p. 50 

 

2.1.1 Áreas do Gerenciamento de Projetos 

As definições e diretrizes sobre gerenciamento de projetos, dadas pelo PMI (Project 

Management Institute) através do guia PMBOK (Project Management Body of Knowledge) 

utilizadas para a confecção desse trabalho estão disponíveis na quinta versão do guia, 

publicada em 2013, sendo seguidas por muitos pesquisadores e autores da área. O PMBOK 

(2013) apresenta dez áreas presentes no gerenciamento de projetos, as quais serão 

apresentadas de maneira superficial a seguir. O trabalho destaca a área de gerenciamento de 

escopo do projeto a fim de discuti-la  de modo mais aprofundado nos próximos tópicos. 

A seguir são apresentadas as 10 áreas de gerenciamento de projetos definidas na 

quinta edição do PMBOK, publicada em 2013 pelo PMI: 

1. Gerenciamento de aquisições do projeto: inclui os processos de compra de 

produtos e contratação de serviços. Em resumo, é a administração dos 

contratos externos ao projeto. 
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2. Gerenciamento da qualidade do projeto: é o gerenciamento das políticas de 

qualidade do projeto. Inclui os processos para planejar o gerenciamento da 

qualidade, realizar a garantia da qualidade e realizar o controle da qualidade. 

3. Gerenciamento de riscos do projeto: agrega o planejamento, identificação, 

análise, planejamento de respostas e controle dos riscos atrelados ao projeto. 

Objetiva minimizar o impacto da ocorrência de eventos negativos para o 

projeto. 

4. Gerenciamento do escopo do projeto: inclui as atividades ligadas ao 

planejamento do gerenciamento do escopo, coleta de requisitos, definição do 

escopo do projeto, criação da EAP (estrutura analítica de projeto), validação 

do escopo e controle do escopo. Essa área do gerenciamento de projetos é o 

objeto de estudo desse trabalho e será discutida mais detalhadamente a seguir, 

principalmente no que se refere à criação da EAP. 

5. Gerenciamento de custos do projeto: compreende os processos de planejar o 

gerenciamento dos custos do projeto, estimar os custos do projeto, determinar 

o orçamento do projeto e controlar os custos do projeto. 

6. Gerenciamento de integração do projeto: consiste basicamente nas 

atividades de gerenciamento que incluem desenvolver o termo de abertura do 

projeto, desenvolver seu plano de gerenciamento, orientar, gerenciar, 

monitorar e controlar o trabalho do projeto, além de realizar o controle 

integrado de mudanças e encerrar o projeto ou a fase dele. 

7. Gerenciamento das comunicações do projeto: comporta as atividades de 

gerenciamento relacionadas a planejar o gerenciamento das comunicações, 

bem como gerenciar e controlar as comunicações. 

8. Gerenciamento de recursos humanos do projeto: área que abriga as 

atividades para desenvolver o plano dos recursos humanos, mobilizar, 

desenvolver e gerenciar a equipe do projeto. 

9. Gerenciamento de tempo do projeto: como já mencionado, um projeto 

possui um prazo determinado para seu encerramento. As atividades 

relacionadas ao controle desses prazos formam a área de gerenciamento de 

tempo. São ações para planejar o gerenciamento do cronograma, definir e 

sequenciar as atividades, estimar os recursos das atividades, estimar as 
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durações de cada atividade do projeto e desenvolver e controlar o cronograma 

do projeto. 

10. Gerenciamento das partes interessadas no projeto: identificar as partes 

interessadas, planejar o gerenciamento dessas partes e gerenciar e controlar o 

engajamento das partes interessadas é as ações ligadas a essa área do 

gerenciamento do projeto. 

2.1.2 Gerenciamento do Projeto de Produto 

As técnicas de gerenciamento de projetos também podem ser empregadas no 

processo de desenvolvimento de produto. ROZENFELD et al. (2006) defende que o 

desenvolvimento de um produto começa com as atividades que buscam chegar às 

especificações do produto e, levando-se em conta todas as restrições de produção e mercado, 

possam então desenvolver tanto o escopo do produto quanto as atividades que levarão ao 

lançamento, acompanhamento e consolidação – ou retirada – do produto no mercado. 

“Os projetos de desenvolvimento de produtos podem ser classificados por 

diversos critérios, sendo que a classificação mais comum e útil é baseada no 

grau de mudanças que o projeto representa em relação a projetos anteriores. 

Essa classificação depende das especificidades do setor.” (ROZENFELD et 

al., 2006) 

Sendo assim, ROZENFELD et al. (2006) apresenta três classificações para os 

projetos de desenvolvimento de produtos: projetos radicais ou breakthrough, projetos 

plataforma ou próxima geração, e projetos incrementais ou derivados. As definições usadas 

por ROZENFELD et al. (2006) para cada um deles são: 

 “Projetos radicais (breakthough): são os que envolvem significativas 

modificações no projeto do produto ou do processo existente, podendo 

criar uma nova categoria ou família de produtos para a empresa. 

Como, nesse tipo de projeto, são incorporadas novas tecnologias e 

materiais, eles normalmente requerem um processo de manufatura 

também inovador.” (ROZENFELD et al., 2006) 

 “Projetos plataforma ou próxima geração: normalmente representam 

alterações significativas no projeto do produto e/ou processo, sem a 

introdução de novas tecnologias ou materiais, mas representando um 

novo sistema de soluções para o cliente. Esse novo sistema de 
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soluções pode representar uma próxima geração de um produto ou de 

uma família de produtos anteriormente existentes. Também pode 

representar o projeto de uma estrutura básica do produto que seria 

comum entre os diversos modelos que compõem uma família de 

produtos. Para funcionar como plataforma, um projeto deve suportar 

toda uma geração de produto (ou de processo) e ter ligação com as 

gerações anteriores e posteriores do produto.” (ROZENFELD et al., 

2006) 

 “Projetos incrementais ou derivados: envolvem projetos que criam 

produtos e processos que são derivados, híbridos ou com pequenas 

modificações com relação aos projetos já existentes. Esses projetos 

incluem versões de redução de custo de um produto e projetos com 

inovações incrementais nos produtos e processos. Requerem menos 

recursos, pois partem dos produtos ou processos existentes, 

estendendo a sua aplicabilidade e ciclo de vida.” (ROZENFELD et al., 

2006) 

Dessa forma, as técnicas e ferramentas de gerenciamento de projetos podem e devem 

ser empregadas durante o projeto de desenvolvimento de produtos. Esse fato, entretanto, não 

anula a questão de que o projeto deve ser único, pois isso se refere ao desenvolvimento do 

produto ou do processo de concepção do produto, e não de sua fabricação continuada. Essa 

seguridade também é dada pelo PMBOK (2013) ao fazer a definição de projeto, a qual diz: 

“Projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, 

serviço ou resultado exclusivo. A natureza temporária dos projetos indica 

que eles têm um início e um término definidos.” (PMBOK p. 3, 2013) 

2.1.3 Planejamento do Escopo do Projeto 

É necessário que os limites do projeto sejam bem definidos os quais incluem: os 

objetivos do projeto, a razão de sua criação e as etapas que se seguirão desde sua concepção 

até seu encerramento. MENEZES (2009) destaca a importância de se ter bem definidos e 

registrados os objetivos do projeto e os passos que devem ser dados para que se chegue a esse 

objetivo, principalmente para que a equipe não fuja à razão da existência do projeto. Essa 

limitação e estruturação do projeto é denominada de escopo. 
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“Escopo do Projeto: O trabalho que deve ser realizado para entregar um 

produto, serviço ou resultado com as características e funções 

especificadas.” (PMBOK, 2013) 

VARGAS (2009) divide o escopo do projeto em três classificações: escopo funcional 

(justificativa da existência do projeto), escopo técnico (limitações técnicas do projeto) e 

escopo de atividades (formação da EAP, que será tratada mais detalhadamente a seguir). 

Como indica SANTOS (2009), uma boa definição do escopo do projeto – o qual 

perpassa uma boa construção da Estrutura Analítica de Projetos (EAP) – é crucial para se 

atingir o sucesso do projeto. 

“Definir o escopo do projeto é uma etapa de vital importância. Se não for 

feita de forma correta, o projeto estará fadado ao fracasso, uma vez que é o 

escopo que determina o que irá (e não irá) ser feito/produzido/entregue ao 

término do projeto. Um escopo mal estruturado levará inevitavelmente a 

falhas de cronograma e de orçamento, uma vez que os problemas 

decorrentes da má especificação se farão presentes e a equipe terá que achar 

caminhos alternativos para a execução do projeto. Por fim, um escopo mal 

definido resulta em um cliente insatisfeito, uma vez que o mesmo pediu X e 

recebeu Y, levando a uma insatisfação do executivo, do time do projeto e do 

gerente. O efeito cascata disso pode ser terrível, como uma caça às bruxas 

para determinar de quem foi a culpa, quando na verdade a culpa foi do 

escopo mal definido.” (SANTOS, 2009) 

Para o PMBOK (2013), o gerenciamento do escopo do projeto contempla atividades 

como: planejar e definir o escopo, coletar os requisitos, criar a EAP, validar e controlar o 

escopo. A base para o gerenciamento do escopo do projeto é a EAP aprovada na fase de 

planejamento e definição do escopo do projeto. Mas o que é a EAP? Como uma EAP é 

preparada? Como seguir uma EAP? Tudo isso será estudado no tópico a seguir. 

2.1.4 Estrutura Analítica de Projeto 

A estrutura analítica de projeto (EAP) também é conhecida pelos seus nomes em 

inglês Work Breakdown Structure (WBS) ou ainda Project Breakdown Structure (PBS). Uma 

boa definição para o que é a EAP é dada por MENEZES (2009): 
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“A Estrutura Analítica de Projetos (EAP) é uma representação gráfica do 

projeto que evidencia seus componentes e as atividades necessárias a sua 

conclusão.” (MENEZES, 2009) 

A EAP possibilita uma maior organização das atividades e suas subatividades, bem 

como o direcionamento das equipes, materiais e recursos financeiros envolvidos com cada 

etapa ou atividade, desde o início do projeto – em sua concepção, quando a EAP é 

confeccionada – até o encerramento do projeto. (VARGAS, 2009) 

A EAP proporciona uma visão do que deve ser feito e os resultados que se objetivam 

em cada etapa do projeto, sendo essa a principal vantagem da EPA. (PMBOK, 2013) 

“A EAP é uma decomposição hierárquica do escopo total do trabalho a ser 

executado pela equipe do projeto a fim de alcançar os objetivos do projeto e 

criar as entregas requeridas.” (PMBOK, 2013) 

 

 

Figura 5 – EAP do Projeto II Semana de Engenharia de Produção da Universidade Presbiteriana Mackenzie 

Fonte: Sakamoto et al. (2014) 

 

A figura 5 é uma proposição de EAP de Renato A. Sakamoto et al. (2014) para a 

organização da II Semana de Engenharia de Produção da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie. A EAP da figura 5 está detalhada em dois níveis de atividades, pois não há um 

limite para o nível de detalhamento de uma EAP, fazendo com que isso dependa da 

complexidade de cada projeto, levando em consideração fatores como: a importância de um 

trabalho intermediário ser entregue, a equipe de pessoas que será envolvida e tomará a 

responsabilidade pela entrega de determinada atividade, os recursos materiais e financeiros 

empregados na execução das atividades e, por fim, o prazo de entrega da atividade. A esse 

conjunto de fatores o PMBOK (2013) chama de pacotes de trabalho – denominação também 
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empregada por VARGAS (2009) – enquanto MENEZES (2009) denomina níveis de 

atividades. 

Como visto anteriormente, a EAP por si só é, apenas, uma estrutura que mostra de 

modo visual e prático a sequência de atividades que devem ser desenvolvidas ao longo do 

projeto para que os objetivos finais do projeto sejam alcançados. Para que se tenha um bom 

detalhamento de cada atividade colocada na EAP, faz-se necessária a construção do dicionário 

da EAP. Segundo VARGAS (2009): 

“O dicionário da EAP é um conjunto de definições que descrevem o pacote 

de trabalho do projeto. Ele detalha o trabalho a ser realizado, bem como 

aspectos relacionados aos recursos, predecessores, sucessores, dentre 

outros.” (VARGAS, 2009) 

O dicionário da EAP traz informações tais como: responsável pela entrega da 

atividade, prazos, custos, materiais e riscos envolvidos na execução das tarefas, atividades 

predecessoras, atividades sucessoras, além da própria descrição do conjunto de atividades. 

(VARGAS, 2009) 

 

 

Figura 6 – EAP do Projeto Rock in Sumaré 

Fonte: http://pt.slideshare.net/EliRodrigues/case-de-gerenciamento-de-projetos-rock-in-sumar, acessado em 29 

de novembro de 2016 

 

As figuras 6 e 7 a seguir mostram de forma mais ilustrativa o detalhamento que o 

dicionário da EAP faz nas informações contidas na própria EAP. A figura 6 traz a EAP do 
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festival de rock “Rock in Sumaré” e a figura 7 é o dicionário da etapa “planejamento” da EAP 

da figura 6. Ambas as figuras foram publicadas por Eli Rodrigues em seu perfil na rede 

LinkedIn, em 17 de setembro de 2013, na apresentação “Rock in Sumaré”. 

 

 

Figura 7 – Dicionário da EAP do Projeto Rock in Sumaré 

Fonte: http://pt.slideshare.net/EliRodrigues/case-de-gerenciamento-de-projetos-rock-in-sumar, acessado em 29 

de novembro de 2016 

 

O desenvolvimento do presente trabalho trata exatamente da criação de uma EAP 

com o dicionário da mesma, visando a estruturação de um projeto de organização de um 

evento acadêmico, que contará com um público estimado em torno de mil participantes. Para 

o caso, o evento que serviu como base de estudo de caso foi o Encontro Mineiro de 

Engenharia de Produção (EMEPRO), organizado anualmente pelo Fórum Mineiro de 

Engenharia de Produção (FMEPRO) e pelo Núcleo Mineiro de Estudantes de Engenharia de 

Produção (NUMEEP). 

2.2 ENGENHARIA DO ENTRETENIMENTO 

A palavra entretenimento tem origem latina: inter significa “entre” e tenere significa 

“ter”. A seguir, tem-se uma definição de entretenimento usada por Lorena Pinto (2006): 

“Ele é efêmero e às vezes vazio de conteúdo como um ser humano, finito no 

tempo e desconhecedor do significado de sua própria existência. Por outro 

lado, sua presença é forte e necessária, como se fosse uma verdadeira 

divindade, imortal e transcendental, mas quais as pessoas precisam se apoiar 

para amenizar os dissabores de uma vida repleta de percalços.” (Pinto, 

2006) 

Nos últimos anos, o Brasil vem se tornando especialista e famoso por sediar grandes 

eventos mundiais de entretenimento. Exemplos disso são a Jornada Mundial da Juventude, 
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que aconteceu no Rio de Janeiro, em julho de 2013;  a Copa do Mundo de Futebol, ocorrida 

em 2014; as Olimpíadas do Rio de Janeiro, em 2016; além de outros eventos recorrentes, tais 

como o Rock in Rio, que ocorre a cada dois anos. PEREIRA et al. (2012) estabelece uma 

relação do desenvolvimento da educação em Engenharia no Brasil com a demanda de 

engenheiros geradas por tais eventos, o que evidencia a aproximação da Engenharia na 

organização de eventos de entretenimento, proximidade que GONÇALVES et al. (2015) 

coloca como ainda insuficiente, principalmente do ponto de vista acadêmico; Entretanto, ele 

reafirma a importância da temática e evidencia que a chamada engenharia do entretenimento 

vem ganhando espaço e força na comunidade acadêmica de Engenharia no Brasil. 

A expansão da engenharia no Brasil está intrinsecamente relacionada ao 

desenvolvimento econômico, político e social. Isso se reflete tanto no que tange à abertura de 

cursos e escolas de engenharia, quanto na criação de áreas da engenharia ou definição dos 

conteúdos que devem compor as diretrizes curriculares de uma dada área da engenharia já 

existente. (OLIVEIRA et al., 2013) 

As discussões relativas à aproximação das engenharias no contexto de produção de 

entretenimento e cultura no Brasil estão se tornando cada dia mais frequentes. O foco na 

economia do conhecimento e na indústria da criatividade é fator de desenvolvimento de países 

como Japão e Estados Unidos da América, enquanto no Brasil ainda existe pouco foco em 

atividades ligadas à criatividade e à inovação, advindos da produção cultural (GONÇALVES 

et al., 2015). 

“Os países mais desenvolvidos oferecem produção cultural não só como 

oferta de lazer e entretenimento, mas também conteúdos que contribuem 

para a formação de capital humano capaz de participar de um mercado 

internacional baseado na inovação de produtos intangíveis. Eles sabem que 

a produção de tangíveis rende pouco economicamente e é muito danosa 

ecologicamente. Embora rico em recursos naturais, o Brasil carece de 

instrumentos de modernização da educação em engenharia e de políticas 

públicas que favoreçam as atividades desses profissionais. Temos vários 

produtos ‘Made in Brazil’, mas nos falta o carimbo de ‘Created in Brazil’.” 

(GONÇALVES  et al., 2015) 

Durante a realização do XXXIII ENEGEP (Encontro Nacional de Engenharia de 

Produção) no ano de 2013, em Salvador – BA, que tinha como tema “A Gestão dos Processos 

de Produção e as Parcerias Globais para o Desenvolvimento Sustentável dos Sistemas 
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Produtivos”, foi realizada uma Sessão Dirigida com o tema “A Engenharia de Produção na 

produção cultural, na economia criativa e na indústria do entretenimento” (GONÇALVEZ e 

FRIQUES, 2013), mostrando que o tema já começava a ganhar uma importância nacional 

ainda que dentro da engenharia de produção. Essa Sessão Dirigida teve ainda a submissão de 

um trabalho holandês, chamado “Soluções integradas para segurança e lazer sobre o caso 

holandês” (ACHETE, 2013), mostrando como países desenvolvidos também se interessam 

pelo tema. 

Em 2014, durante a realização do XLII COBENGE (Congresso Brasileiro de 

Educação em Engenharia), em Juiz de Fora – MG, a professora Heloísa Helena Albuquerque 

Borges Quaresma Gonçalves propôs o tema “Engenharia no Entretenimento: Novas 

Possibilidades para o Ensino de Engenharia” como Sessão Dirigida, o que deu origem ao 

capítulo 2 do livro “Desafios da Educação em Engenharia”, publicado pela ABENGE 

(Associação Brasileira de Educação em Engenharia), em 2014. Tudo isso comprovou a 

relevância do tema no âmbito da engenharia como um todo no Brasil. 

Desde 2002, a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) conta com o 

Laboratório de Engenharia do Entretenimento (LEE), que tem como objetivo  

“Capacitar os alunos para o gerenciamento das atividades de 

entretenimento, trabalhar a necessidade estratégica do Brasil desenvolver-se 

a partir do seu reconhecido potencial criativo, gerar emprego, tecnologia e 

autonomia na condução dos modelos de negócios.” (Portal LEE-UFRJ, 

2016) 

 

 

Figura 8 – Divulgação de palestras do Laboratório de Engenharia do Entretenimento (LEE) da UFRJ 

Fonte: Perfil do LEE-UFRJ na rede social Facebook - https://www.facebook.com/lee.ufrj, acessado em 29 de 

novembro de 2016. 
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O Laboratório de Engenharia do Entretenimento da UFRJ (Figura 8) já realizou onze 

edições do Congresso de Engenharia do Entretenimento (Figura 9),  mais uma vez 

comprovando essa ser uma área com reconhecida expansão no Brasil, apesar de ainda muito 

pouco explorada. 

 

 

Figura 9 – Cartaz de divulgação do VIII Congresso de Engenharia do Entretenimento do LEE-UFRJ 

Fonte: Perfil do LEE-UFRJ na rede social Facebook - https://www.facebook.com/lee.ufrj, acessado em 29 de 

novembro de 2016. 

 

Eventos acadêmicos são eventos voltados ao ensino, pesquisa e extensão que, 

segundo o manual de eventos da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), podem ter 

diversas classificações, como: congresso, seminários, cursos, palestras, feiras, exposições, 

mesas-redondas, simpósios, painéis, fóruns, conferências, ciclos de palestras ou jornadas 

(Manual de Eventos UNICAMP, 2016). Seja qual for a classificação, uma característica 

comum entre elas é ter o objetivo do desenvolvimento intelectual e acadêmico, o apoio à 

pesquisa e extensão, além de possibilitar a troca de informação e a integração. Pode-se, então, 

fazer uma aproximação dos eventos acadêmicos como um tipo especial de evento de 

entretenimento. 

Momentos de descontração com trocas de informações e conhecimento são 

considerados canais informais de comunicação científica, canais esses que difundem 

conhecimentos através de falas ou propagações sem muitos registros oficiais. Esse é o caso 

dos congressos e eventos acadêmicos. (MEADOWS, 1999) 

Gerenciamento de projetos é uma das áreas de atuação do engenheiro de produção 

definidas pela ABEPRO. A aproximação da engenharia de produção com os eventos de 

entretenimento é algo já atestado por SILVA (2013), que afirma: 
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“Vários artigos sobre o uso de tais ferramentas na área foram publicados nos 

meios acadêmicos, como por exemplo, ‘O uso da lógica Fuzzy em 

Megaeventos de Esportes’, ‘Avaliação de desempenho: o desafio das 

escolas de samba no Grupo Especial do Rio de Janeiro’, ‘Indústria do 

Carnaval e Logística Reversa: Estudo de Caso do Carnaval Carioca e da 

Cidade do Samba’, entre diversos trabalhos.” (SILVA, 2013) 

SILVA (2013) ainda coloca como um relevante exemplo da importância de se ter 

profissionais da área de gerenciamento de projetos envolvidos na indústria do entretenimento 

o fatídico incêndio ocorrido na boate Kiss, na cidade gaúcha de Santa Maria, em janeiro de 

2013. 

2.3 GERENCIAMENTO DE EVENTOS ACADÊMICOS 

Como definido por VARGAS (2009): 

“Projeto é um empreendimento não repetitivo, caracterizado por uma 

sequência clara e lógica de eventos, com início, meio e fim, que se destina a 

atingir um objetivo claro e definido, sendo conduzido por pessoas dentro de 

parâmetros predefinidos de tempo, custo, recursos envolvidos e qualidade.” 

(VARGAS, 2009) 

Um evento acadêmico é algo sempre único, pois mesmo que ele seja recorrente, seus 

parâmetros são modificados e sua organização se inicia novamente.  Seguindo a referida 

sequência lógica de VARGAS (2009), há um início a partir da concepção do evento e a 

definição dos parâmetros iniciais;  um meio, com a sequência de atividades – que são 

desenvolvidas durante a organização do evento de fato –;  e um fim, com a realização do 

evento. Existe um tempo a ser seguido, posto que o evento apresenta uma data para ocorrer e 

segue restrições de custos e recursos (materiais e humanos). Portanto, a organização de um 

evento acadêmico pode ser tratada como um projeto e seguir as diretrizes de gerenciamento 

de projetos para uma melhor gestão do evento durante sua organização. 

SAKAMOTO et al. (2014) já propunha o uso de técnicas de gerenciamento de 

projetos para a organização de eventos acadêmicos, aplicando técnicas de gerenciamento de 

tempo, integração, escopo, recursos e riscos propostas pelo PMI na organização da II Semana 

de Engenharia de Produção realizada no Mackenzie. SAKAMOTO et al. (2014) conclui que 
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as técnicas de gerenciamento de projetos propostas pelo PMBOK se aplicam de forma 

bastante adequada e eficiente para a organização de eventos acadêmicos. 

“Verificou-se que a gestão de projetos se mostrou como uma ferramenta 

muito valiosa nas decisões de planejamento, execução e controle, 

principalmente no que diz respeito a escopo, riscos envolvidos, quantidade 

de recursos e tempo necessário para a conclusão de qualquer projeto.” 

(SAKAMOTO et al., 2014) 

Atualmente, grande parte dos eventos é organizada com base no conhecimento 

empírico dos organizadores, o qual é transmitido, muitas vezes, de geração para geração, sem 

se seguir uma estruturação formal baseada em conhecimentos científicos. (SAKAMOTO et 

al., 2014) 

SAKAMOTO et al. (2014) destaca ainda a importância da construção de uma EAP 

bem definida, a fim de que o projeto não perca o foco – a razão de sua existência – e, dessa 

forma, não fique acrescentando atividades que possam dificultar o cumprimento de algum 

limitante (prazo, orçamento, pessoas ou materiais) e acabe por comprometer, 

desnecessariamente, a qualidade final do evento organizado. 

Portanto, como colocado por SAKAMOTO et al. (2014), a construção de uma boa 

EAP é a base para o sucesso da organização de um evento. 
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3. PROJETO ENCONTRO MINEIRO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

3.1 O ENCONTRO MINEIRO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

O Fórum Mineiro de Engenharia de Produção (FMEPRO) é uma organização do 

estado de Minas Gerais, sem fins lucrativos, composta por professores e profissionais de 

engenharia de produção atuantes no estado e no Brasil tendo como objetivo fomentar e 

desenvolver a engenharia de produção nesses locais. Para isso, conta com a edição e 

publicação de duas revistas eletrônicas: a “Produção e Engenharia” e a “Edificação e 

Sustentabilidade”. O objetivo de cada revista é apresentado a seguir: 

“A Revista Eletrônica Produção e Engenharia foi criada em 2007, como 

resultado da evolução natural dos trabalhos e atividades desenvolvidos pelo 

Fórum Mineiro de Engenharia de Produção. A revista tem como objetivo 

fomentar a disseminação de conhecimento em Engenharia de Produção, 

através da publicação de artigos que apresentem conceitos, metodologias e 

resultados teóricos e práticos que contribuam para o desenvolvimento das 

empresas, dos profissionais, da sociedade e da produção científica.” (Portal 

FMEPRO, 2016) 

“Erigir edifícios verdes ou sustentáveis, significa projetar e construir 

espaços que são eficientes e duráveis, que utilizem menos recursos, são 

saudáveis para viver e apresentem boa acessibilidade. A revista Edificação 

& Sustentabilidade fornece um fórum para a divulgação da investigação e 

desenvolvimento no domínio do projeto, construção e gestão deste tipo de 

edificação, através da publicação de artigos científicos originais, relevantes 

à sociedade e de qualidade avaliada por pesquisadores de reconhecida 

expertise em suas áreas de atuação.” (Portal FMEPRO,2016) 

Como ponto mais forte na conquista de seus objetivos, o FMEPRO realiza 

anualmente o Encontro Mineiro de Engenharia de Produção,  o qual é apresentado e tratado 

com mais detalhes a seguir. Para a realização desse evento, o FMEPRO conta com o apoio de 

sua ramificação estudantil intitulada Núcleo Mineiro de Engenharia de Produção (NUMEEP, 

tendo o NUMEEP objetivos muito próximos aos objetivos do FMEPRO que entretanto, é uma 

organização formada apenas por estudantes de graduação de engenharia de produção de 

diversas instituições de ensino do estado de Minas Gerais. 
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O levantamento da história do Encontro Mineiro de Engenharia de Produção foi uma 

tarefa de junção de informações que, até o momento, ainda não haviam sido consolidadas em 

um único documento. Para tal, foram pesquisados documentos que o Fórum Mineiro de 

Engenharia de Produção possuía guardado em sua sede, anexa à Coordenação do Curso de 

Engenharia de Produção na Universidade Federal de Juiz de Fora, bem como entrevistas 

realizadas pelo autor com os principais personagens da história do evento, tais como os 

professores Vanderlí Fava de Oliveira, da UFJF, o professor João Evangelista Sant’yves, da 

PUC-MG; e o professor Ângelo Rocha de Oliveira, do CEFET de Leopoldina-MG. 

Segundo entrevista realizada com o professor Vanderlí Fava de Oliveira, da 

Universidade Federal de Juiz de Fora, fundador do Fórum Mineiro de Engenharia de 

Produção e um dos idealizadores do EMEPRO – e coordenador da comissão que organizou o 

primeiro evento –, a mobilização da engenharia de produção no estado de Minas Gerais 

começou durante o Encontro Nacional de Engenharia de Produção (ENEGEP), realizado em 

Salvador no ano de 2001, onde uma equipe de professores do estado começou a se reunir para 

a realização do ENEGEP 2003, em Ouro Preto – MG. Na época, ainda segundo o professor 

Vanderlí, haviam oito Instituições de Ensino Superior de Engenharia de Produção em Minas 

Gerais, sendo que seis participavam dessa comissão (UFOP, UFJF, UNIFEI, UFV, CEFET e 

UNIMINAS). 

Em 2004, durante uma reunião realizada no ENEGEP 2004, em Florianópolis – SC, 

que contou com a presença de representantes de seis Instituições de Ensino Superior de 

Engenharia de Produção de Minas Gerais (UFJF, UNIFEI, UFV, PUC-MG, UNIMINAS, 

CEFET-MG e UFOP), ficou decidida a criação e realização do I Encontro Mineiro de 

Engenharia de Produção na Faculdade de Engenharia da Universidade Federal de Juiz de Fora, 

em junho de 2005, em relato feito pelo professor Vanderlí (que representava a UFJF na 

ocasião) e confirmado pelo professor Sant’yves (que representava a PUC-MG na mesma 

reunião). 

O I EMEPRO foi realizado em junho de 2005, na UFJF, contando com a participação 

de mais de 200 congressistas. Estavam presentes congressistas da UFV (Viçosa-MG), 

UNIPAC (Conselheiro Lafaiete-MG), UFOP (João Molevade-MG), UNILESTE (Coronel 

Fabriciano-MG), UNIFEI (Itajubá-MG), UNIS (Varginha-MG) e UFMG (Belo Horizonte-

MG). Ainda foram inscritos e apresentados 15 trabalhos acadêmicos como observado nos 

dados fornecidos pelo FMEPRO. 
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Ainda não formalizados, o FMEPRO e o NUMEEP organizaram o II EMEPRO, que 

ocorreu na Universidade Federal de Viçosa, em abril de 2006, e contou com a participação de 

mais de 400 congressistas de diversas universidades de Minas Gerais e um total de 38 

trabalhos acadêmicos, segundo dados fornecidos pelo FMEPRO. Nota-se que, em um ano, o 

evento mais do que dobrou em abrangência. 

O Fórum Mineiro de Engenharia de Produção foi formalizado durante a realização da 

Assembleia Geral da Engenharia de Produção Mineira, no dia 09 de fevereiro de 2006, no 

Campus do Sagrado Eucarístico da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-

MG), na cidade de Belo Horizonte–MG, conforme consta na Ata da Assembleia Geral 

disponível na sede do FMEPRO em Juiz de Fora-MG. Sendo assim, formalizou-se, também, a 

primeira diretoria do FMEPRO, que tinha como presidente o professor Vanderlí Fava de 

Oliveira da UFJF, como diretor técnico o professor João Evangelista Sant’yves da PUC-MG e 

como segundo suplente o professor Ângelo Rocha de Oliveira da FIC, além de outros 

membros. Os professores citados anteriormente  foram os entrevistados para a confecção 

desse histórico. 

O Núcleo Mineiro de Estudantes de Engenharia de Produção tornou-se então a 

ramificação estudantil do FMEPRO, como vigora até os dias atuais, em 2016. Atualmente, o 

NUMEEP é reconhecido ainda pela ABEPRO Jovem (ramificação estudantil da ABEPRO – 

Associação Brasileira de Engenharia de Produção) e faz a representação da mesma no estado 

de Minas Gerais. 

Já formalizados, o FMEPRO e o NUMEEP organizaram o III EMEPRO entre os dias 

07 e 09 de junho de 2007, no campus Coração Eucarístico da própria Pontifícia Universidade 

Católica de Minas Gerais. O evento contou com mais de 500 participantes e foram submetidos 

mais de 60 artigos acadêmicos. Estiveram presentes, além da maioria das universidades de 

Minas Gerais, participantes dos estados do Rio de Janeiro, Bahia, São Paulo, Mato Grosso e 

Santa Cataria. Nesse momento, o evento começava a ganhar dimensões nacionais. 

Já consolidado e reconhecido como um evento importante para a engenharia de 

produção mineira e até nacional,  foi organizado, em maio de 2008, o IV EMEPRO, na 

Universidade Federal de Ouro Preto, na cidade de Ouro Preto-MG. O evento contou com a 

participação de mais de 900 congressistas de vários estados brasileiros e recebeu 174 artigos 

científicos. O EMEPRO passou, então, a ser um dos maiores e mais importantes eventos de 

engenharia de produção do Brasil. 
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Entre os dias 30 de abril e 02 de maio de 2009, o evento retorna à Universidade 

Federal de Viçosa em sua quinta edição. Contando com mais de 1000 participantes e 

recebendo 217 trabalhos científicos, consolida-se nacionalmente como um evento de grande 

porte. 

Em maio de 2009, o FMEPRO aprovou algumas alterações no seu estatuto 

(disponível na sede do FMEPRO), o qual vigora até os dias atuais em 2016, havendo uma 

mudança de diretoria. A partir da homologação desse estatuto, seu presidente passou a ser o 

professor Ângelo Rocha de Oliveira, agora do CEFET de Leopoldina-MG, que também 

permanece no cargo até o momento atual (ano de 2016). 

A tabela a seguir traz um histórico com as principais informações de cada EMEPRO 

realizado desde seu primeiro ano até o ano de 2016 (ano de confecção deste trabalho). 

 

Tabela 1 – Histórico de realização do EMEPRO 

Edição Local Data 

Número 

Médio de 

Participantes 

Quantidade 

de 

Trabalhos 

Técnicos 

I EMEPRO Juiz de Fora - MG junho de 2005 250 15 

II EMEPRO Viçosa - MG abril de 2006 450 38 

III 

EMEPRO 
Belo Horizonte - MG junho de 2007 550 60 

IV 

EMEPRO 
Ouro Preto - MG maio de 2008 950 174 

V 
EMEPRO 

Viçosa - MG maio de 2009 1000 217 

VI 
EMEPRO 

Coronel Fabriciano - 
MG 

abril/maio de 2010 600 220 

VII 
EMEPRO 

São João Del Rei - MG maio de 2011 1000 290 

VIII 

EMEPRO 
Itajubá - MG junho de 2012 800 244 

IX 

EMEPRO 
Juiz de Fora - MG maio/junho de 2013 1050 635 

X 

EMEPRO 
Juiz de Fora - MG maio de 2014 850 566 

XI 

EMEPRO 
Grussaí - RJ abril de 2015 650 514 

XII 
EMEPRO 

Juiz de Fora - MG maio de 2016 450  220 

Fonte: Fórum Mineiro de Engenharia de Produção 
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De volta à Universidade Federal de Juiz de Fora, o IX EMEPRO ocorreu entre os 

dias 30 de maio e 01 de junho de 2013, contando com a participação de mais de 1000 

congressistas e tendo 635 trabalhos científicos submetidos. Nessa edição, estiveram presentes 

participantes de instituições de ensino de 20 estados brasileiros. Na ocasião, os organizadores 

do EMEPRO incentivaram alunos e professores da engenharia mecânica a criarem o Encontro 

Mineiro de Engenharia Mecânica (EMMEC), que foi simultâneo ao IX EMEPRO. 

Para o ano de 2015, o FMEPRO se uniu ao Fórum Capixaba de Engenharia de 

Produção e à Sociedade Fluminense de Engenharia de Produção para a criação de um evento 

regional que unisse os estados da região sudeste. Criou-se então o I EINEPRO (Encontro 

Interestadual de Engenharia de Produção), que era a união entre o EMEPRO, o Encontro 

Capixaba de Engenharia de Produção (ENCEPRO) e o Encontro Fluminense de Engenharia 

de Produção (ENFEPRO). Este evento aconteceu no SESC Mineiro de Grussaí, na cidade de 

Grussaí–RJ, e contou com a participação de mais de 600 pessoas e 514 trabalhos submetidos. 

O estado de São Paulo participou da organização com o Núcleo Paulista de Estudantes de 

Engenharia de Produção (NUPEEP), pois ainda não possuía uma organização profissional de 

engenharia de produção. Contudo, motivados pela movimentação do evento, fundaram a 

Sociedade Paulista de Engenharia de Produção logo após a realização do I EINEPRO. 

Em 2016 o FMEPRO e o NUMEEP voltaram a optar pela realização de um evento 

independente em Minas Gerais e organizaram o XII EMEPRO, que ocorreu mais uma vez na 

Universidade Federal de Juiz de Fora. Cogitou-se a hipótese desse evento ser realizado em 

Ouro Preto–MG com o apoio da Universidade Federal de Ouro Preto. Porém, devido à grave 

crise econômica e política que o Brasil enfrentava e que refletia diretamente nas universidades 

federais, a saída do evento da cidade de Juiz de Fora – onde o FMEPRO e o NUMEEP estão 

sediados – não se mostrou como a melhor opção. Em um ano complexo e de crise nacional, o 

evento contou com apenas 442 participantes. 

3.2 ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO EMEPRO 

O Encontro Mineiro de Engenharia de Produção (EMEPRO) foi realizado12 vezes 

até o presente ano (2016).| Contudo, seus organizadores (Fórum Mineiro de Engenharia de 

Produção – FMEPRO – e Núcleo Mineiro de Estudantes de Engenharia de Produção – 

NUMEEP) não utilizam uma ferramenta de gerenciamento de projetos para gerenciar a 

organização. Isso ocorre com a maior parte dos eventos acadêmicos, como já mencionado por 
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SAKAMOTO et al. (2014), pois ainda não há disponíveis muitos exemplos na literatura que 

versam sobre a gestão e organização de eventos acadêmicos, o que reforça a relevância do 

presente trabalho. 

A Estrutura Analítica de Projetos proposta para o EMEPRO possui nove etapas no 

primeiro nível (planejamento geral, comunicação, programação, trabalhos técnicos, 

financeiro, infraestrutura, alimentação, parcerias e pós-evento), como mostra a figura 10, a 

seguir: 

 

 

Figura 10 – Primeiro nível de tarefas da EAP do EMEPRO 

Fonte: Organizado pelo autor com o apoio do FMEPRO 

 

A fim de se ter uma melhor disposição da EAP do EMEPRO no corpo deste trabalho, 

ela será apresentada aberta em cada atividade do primeiro nível da EAP (Figura 10). A figura 

11, a seguir, mostra as atividades contidas na etapa de planejamento geral. 

 

 

Figura 11 – Etapa Planejamento Geral da EAP do EMEPRO 

Fonte: Organizado pelo autor com o apoio do FMEPRO 
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Na etapa de planejamento geral (Figura 11) são definidas as diretrizes do próximo 

evento. Essa etapa embasa a formulação das atividades desenvolvidas nas demais etapas do 

projeto. 

 

 

Figura 12 – Etapa Comunicação da EAP do EMEPRO 

Fonte: Organizado pelo autor com o apoio do FMEPRO 

 

A etapa programação (figura 13) é considerada por muitos etapa mais influenciadora 

para o sucesso do evento, pois se trata da composição do conteúdo do evento. Tendo isso em 

vista, essa etapa é apresentada com suas três sub etapas – Palestras e Mesas, Atividades Extras 

e Entretenimento – separadas nas figuras 14, 15 e 16, respectivamente, a fim de se ter uma 

melhor visualização e compreensão das atividades de cada uma dessas sub etapas. 

 

 

Figura 13 – 1ª parte da Etapa Programação da EAP do EMEPRO 

Fonte: Organizado pelo autor com o apoio do FMEPRO 
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Figura 14 – 2ª parte da Etapa Programação da EAP do EMEPRO 

Fonte: Organizado pelo autor com o apoio do FMEPRO 

 

 

Figura 15 – 3ª parte da Etapa Programação da EAP do EMEPRO 

Fonte: Organizado pelo autor com o apoio do FMEPRO 
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Figura 16 – 3ª parte da Etapa Programação da EAP do EMEPRO 

Fonte: Organizado pelo autor com o apoio do FMEPRO 

 

A figura 17 apresenta as atividades contidas na etapa Trabalhos Técnicos. Essa é 

uma etapa em que as atividades são desenvolvidas em ampla maioria por professores, sendo 

muito importante para o reconhecimento do evento no meio acadêmico. 

 

 

Figura 17 –Etapa Trabalhos Técnicos da EAP do EMEPRO 

Fonte: Organizado pelo autor com o apoio do FMEPRO 
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A seguir, na figura 18, é apresentada a etapa Financeiro da EAP do EMEPRO, a qual 

é responsável pelo gerenciamento dos gastos e recebimentos do evento. Apesar do evento ser 

sem fins lucrativos, do mesmo como as organizações responsáveis pelo evento (FMEPRO e 

NUMEEP) são, é necessário ter uma circulação monetária, pois o evento começa a ser 

organizado com recursos financeiros provenientes do evento anterior. Nessa etapa também 

são definidos tanto os valores cobrados para as inscrições (tanto no evento quanto nas 

atividades extras) quanto as cotas de patrocínio (bem como o retorno de cada cota), além de 

serem gerenciados todos os gastos com a organização e execução do EMEPRO. 

 

 

Figura 18 –Etapa Financeiro da EAP do EMEPRO 

Fonte: Organizado pelo autor com o apoio do FMEPRO 

 

É importante salientar que os prazos para a submissão do projeto para as agências de 

fomento mudam a cada ano, não estando relacionados à data de realização do evento e sendo 

divulgados em editais das próprias agências. 

Assim como foi feito com a Etapa Programação, a etapa Infraestrutura também foi 

dividida para melhor visualização e compreensão das suas atividades. As figuras 19, 20 e 21 

são relativas às atividades da etapa Infraestrutura, a qual reúne as atividades que garantem o 

planejamento e o bom funcionamento de todas as atividades para a realização do evento. 
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Figura 19 – 1ª parte da Etapa Infraestrutura da EAP do EMEPRO 

Fonte: Organizado pelo autor com o apoio do FMEPRO 

 

A infraestrutura dos anfiteatros e laboratórios também fazem parte dos critérios para 

a escolha da sede do evento (etapa Planejamento Geral – figura 11). 

 

 

Figura 20 – 2ª parte da Etapa Infraestrutura da EAP do EMEPRO 

Fonte: Organizado pelo autor com o apoio do FMEPRO 
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Figura 21 – 3ª parte da Etapa Infraestrutura da EAP do EMEPRO 

Fonte: Organizado pelo autor com o apoio do FMEPRO 

 

 

Figura 22 – Etapa Alimentação da EAP do EMEPRO 

Fonte: Organizado pelo autor com o apoio do FMEPRO 
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A etapa alimentação (Figura 22) trata tanto da alimentação de congressistas durante a 

realização do evento (realização de coffee Break) quanto da alimentação – almoço, lanches, 

jantares, se necessário – da equipe de apoiadores e organizadores do evento, ainda levando em 

conta a alimentação – almoço e jantar – dos palestrantes. A alimentação dos palestrantes 

também faz parte das atividades de recepção dos mesmos, entretanto é na etapa Alimentação 

que a mesma é planejada para que tudo ocorra corretamente no evento. 

 

 

Figura 23 – Etapa Parcerias da EAP do EMEPRO 

Fonte: Organizado pelo autor com o apoio do FMEPRO 

 

É importante ressaltar que a diferença entre as parcerias (Figura 23) e os patrocínios 

(Figura 18) é a de que uma parceria não necessariamente envolve recursos financeiros. Os 

parceiros do evento podem ser universidades, empresas, instituições ou organizações que 

estão contribuindo intelectualmente, cedendo profissionais para ministrarem minicursos ou 

palestras, além de professores para contribuírem com as avaliações dos trabalhos técnicos 

antes e durante a realização do evento. Outra função é, ainda, participar efetivamente da 

organização do evento, disponibilizando recursos humanos para trabalhar no evento e 

compondo a programação do mesmo. Tendo isso em vista, é necessário que haja um bom 

relacionamento entre os organizadores do EMEPRO (FMEPRO e NUMEEP) e os parceiros 

do evento para aquela edição. A universidade que estiver sediando o evento, por exemplo, é 

uma parceira da organização do EMEPRO. 

É muito importante ressaltar que as atividades do evento não terminam com a 

realização do mesmo, havendo um conjunto de tarefas que são feitas após a realização do 

EMEPRO. São tarefas relevantes que contribuem para a satisfação dos congressistas, 

parceiros e apoiadores do evento influenciando diretamente no retorno deles ao congresso do 

ano seguinte. Essas tarefas são apresentadas na última etapa da EAP proposta: a etapa pós-

evento (Figura 24). 
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Figura 24 – Etapa Pós Evento da EAP do EMEPRO 

Fonte: Organizado pelo autor com o apoio do FMEPRO 

 

Contudo, como verificado anteriormente, a EAP sozinha não é suficiente. Faz-se 

necessário, portanto, apresentar um complemento que detalhe mais a EAP para maior 

entendimento de cada etapa do projeto:  o dicionário da EAP. A seguir é proposto, então, um 

dicionário da EAP apresentada acima para o projeto EMEPRO. Para melhor visualização, 

esse dicionário foi dividido de acordo com cada etapa do projeto. 

 

Tabela 2 – Dicionário da EAP proposta para o EMEPRO – Etapa 1 Planejamento Geral 

Etapa Atividade Descrição 

1.1 Sede - 

Avaliar as sedes propostas para o evento e definir qual será realmente a 

sede. 

A sede tem que ter uma configuração mínima do evento, como 

disponibilidade de anfiteatros que atendam aproximadamente 600 

pessoas (número que pode variar de acordo com a evolução dos 

eventos), além de disponibilidade de recursos áudios-visuais, dois a 
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três laboratórios de informática com capacidade mínima de 20 lugares 

para a realização dos minicursos e, salas para abrigarem as sessões 

temáticas, contendo recursos áudios-visuais com capacidade mínima 

de 10 lugares. 

1.2 Datas 

1.2.1 Datas do Evento 

Definir datas de realização no evento observando as datas de feriados 

disponíveis no primeiro semestre do ano seguinte, preferenciando os 

feriados nacionais entre maio e junho (tais como dia do trabalhador, 

01/05  e Corpus Christi). 

1.2.2 Envio de Trabalhos 

Com base na data de realização do evento, definir as datas de início e 

término de envio dos trabalhos, que deve ser cerca de 60 dias antes do 

início do evento.  

1.2.3 Datas de Inscrições 

Com base na data de realização do evento, definir as datas de início 

das inscrições, aumento dos valores e término das inscrições 

antecipadas. O pagamento das inscrições antecipadas deve terminar 

uma semana (sete dias) antes do início do evento. As inscrições com 

desconto devem ser até 31 de dezembro do ano anterior à realização do 

evento. 

1.2.4 Prazos de Tarefas 
Com base na data de realização do evento, definir as datas de entrega 

de cada tarefa da organização do evento definida nessa EAP. 

1.3 Tema - 
Definir o tema do evento com base no que está sendo amplamente 

discutido no campo de engenharia de produção 

Fonte: Organizado pelo autor com o apoio do FMEPRO 

 

Tabela 3 – Dicionário da EAP proposta para o EMEPRO – Etapa 2 Comunicação 

Etapa Atividade Descrição 

2.1 Redes 

Sociais 

2.1.1 Facebook 

Gerenciar a página do Facebook 

Definir e manter um cronograma de publicações 

Responder aos comentários e perguntas na página 

Gerenciar publicações patrocinadas 

2.1.2 Google 
Manter o Google Adwords atualizado 

Colocar o local correto do evento para caso de mudanças 

2.1.3 Twitter 
Gerenciar o perfil EMEPRO 

Gerenciar as hashtags do EMEPRO 

2.1.4 Instagram 
Gerenciar as publicações de fotos de divulgação 

Gerenciar as fotos durante o evento 

2.1.5 LinkedIn Manter a página do evento atualizada anualmente 

2.2 Gráfica 

2.2.1 Cartazes 

Confeccionar o cartaz de divulgação até julho do ano anterior ao 

evento 

Confeccionar demais cartazes que forem necessários 

Imprimir os cartazes (mínimo de 1000 cartazes) até a semana anterior 

da realização do ENEGEP 

2.2.2 Adesivos 
Confeccionar e imprimir os adesivos "EU VOU”, os quais devem estar 

impressos até uma semana antes da realização do ENEGEP 

2.2.3 Banners 
Confeccionar banners de campanhas para o evento 

Imprimir banners 

2.2.4 Placas Confeccionar as placas de indicação e avisos para o evento 
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2.2.5 Impressos para o 

Evento 

Preparar material entregue a participantes do evento 

Preparar material necessário para funcionamento das atividades do 

evento 

2.3 

Presencial 

2.3.1 ENEGEP 

Confirmar disponibilidade do stand no ENEGEP (parceria com a 

ABEPRO) 

Definir membros do NUMEEP e do FMEPRO que irão representar o 

EMEPRO no ENEGEP 

Definir estratégias de divulgação do EMEPRO no ENEGEP 

Preparar o material que será levado 

2.3.2 Faculdades 

Montar a apresentação que será feita 

Mapear as universidades locais 

Contatar coordenadores e/ou representantes 

Definir cronograma de visitas 

2.4 E-mail 

2.4.1 Divulgação 
Montar malas diretas de divulgação do evento e sub eventos contendo 

as mídias de divulgação como cartazes e mudanças de informações 

2.4.2 Comunicados 

Mantar e-mails de avisos de término de prazos, horários, check-list, 

roupa para visitas técnicas e todos os demais e-mails que se fizerem 

necessários 

2.4.3 Dúvidas Responder aos e-mails de dúvidas 

2.5 

Secretaria 

FMEPRO 

2.5.1 Atendimento 

Presencial 

Receber inscrições promocionais 

Recepcionar parceiros 

2.5.2 Telefone Atender ligações de dúvidas 

   Fonte: Organizado pelo autor com o apoio do FMEPRO 

 

As tabelas de 4 a 9 são relativas à etapa programação da EAP do projeto EMEPRO 

(ver tabela 2). A formação da programação do evento é crucial para o seu sucesso, posto que a 

programação é o contato mais direto do público alvo com o evento. Ela será a base para a 

divulgação do evento e para grande parte da formação da infraestrutura. 

 

Tabela 4 – Dicionário da EAP proposta para o EMEPRO – Etapa 3.1 Palestras e Mesas 

Etapa Atividade Descrição 

3.1.1 Prospecção 

de Profissionais 
- 

Procurar profissionais e empresas de referência 

relacionadas ao tema do evento 

3.1.2 Contato - 

Fazer um contato inicial com o possível palestrante a fim 

de verificar a disponibilidade e interesse em participar do 

evento 

3.1.3 Confirmação 

3.1.3.1 Contato de 

Confirmação 

Confirmar a participação do palestrante no evento 

Coletar dados para contato e deslocamento 

3.1.3.2 Confirmação de 

Transportes 

Providenciar a chegada do palestrante até a cidade sede 

do evento 

3.1.3.3 Hospedagem 
Providenciar a hospedagem do palestrante durante sua 

participação no evento 

3.1.4 Recepção - 

Recepcionar o palestrante e garantir que tudo esteja em 

condições para a realização da sua palestra e seu conforto 

durante sua participação no evento 

Organizar professores e alunos de apoio a cada palestrante 

Fonte: Organizado pelo autor com o apoio do FMEPRO 
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Tabela 5 – Dicionário da EAP proposta para o EMEPRO – Etapa 3.2 Atividades Extras 

(Minicursos) 

Etapa Atividade Descrição 

3.2.1 Minicursos 

3.2.1.1 Pesquisa de 

Intenções 

Desenvolver, aplicar (nas redes sociais, site, mala direta e 

demais canais de comunicação com potenciais 

participantes do evento) e apurar os resultados de uma 

pesquisa com possíveis minicursos a serem ministrados 

no evento 

3.2.1.2 Ministradores 
Procurar profissionais e empresas de referência no tema 

do minicurso 

3.2.1.3 Recursos 

Levantar quais os recursos (informática, software, 

materiais, pessoas) necessários para a realização do 

minicurso 

3.2.1.4 Alimentar Sistema 

Lançar os minicursos no sistema de gerenciamento de 

eventos contendo informações como tema, descrição, 

número de vagas, pré-requisitos e valor das inscrições 

3.2.1.5 Liberar Divulgação 
Divulgar os minicursos do evento nas mídias de 

divulgação do evento 

Fonte: Organizado pelo autor com o apoio do FMEPRO 

 

Tabela 6 – Dicionário da EAP proposta para o EMEPRO – Etapa 3.2 Atividades Extras 

(Visitas Técnicas) 

Etapa Atividade Descrição 

3.2.2 Visitas 

Técnicas 

3.2.2.1 Contato com 

Empresas 

Levantar e contatar empresas na região de realização do 

evento que sejam pertinentes para receber visitas técnicas 

3.2.2.2 Restrições 

Levantar as restrições para que a visita seja realizada 

naquela empresa, tais como número de pessoas, 

vestimenta adequada, entre outras 

3.2.2.3 Alimentar Sistema 

Lançar as visitas técnicas no sistema de gerenciamento do 

evento contendo informações como os dados técnicos da 

empresa, valor das inscrições, pré-requisitos, número de 

vagas 

3.2.2.4 Liberar Divulgação 
Divulgar as visitas técnicas do evento nas mídias de 

divulgação do evento 

3.2.2.5 Avisos aos 

Participantes 

Disparar e-mails para os participantes da visita com as 

principais informações acerca da mesma, tais como 

horários e vestimentas adequadas 

Fonte: Organizado pelo autor com o apoio do FMEPRO 

 

Tabela 7 – Dicionário da EAP proposta para o EMEPRO – Etapa 3.2 Atividades Extras 

(Atividades Esportivas) 

Etapa Atividade Descrição 

3.2.3.1 Definição de 

Modalidades 
- 

Definir quais as modalidades esportiva que serão 

disputadas no evento 

3.2.3.2 Regulamento - 

Montar o regulamento geral para a participação nas 

atividades e que serão cobradas durante a disputa dos 

jogos 
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3.2.3.3 Inscrições - 

Arquitetar como funcionarão  as inscrições para as 

atividades, respondendo perguntas como: serão por 

equipes ou individuais? Serão antecipadas ou durante a 

realização do evento? 

3.2.3.4 Infraestrutura 

3.2.3.4.1 Local 

Responder perguntas como: Onde os jogos serão 

disputados? Terá algum custo para o evento? Como os 

participantes irão se deslocar do evento até esse local? 

3.2.3.4.2 

Arbitragem 
Contratar a arbitragem para os jogos 

3.2.3.5 Premiação - 
Definir qual será a premiação para cada modalidade e 

adquirir os prêmios 

Fonte: Organizado pelo autor com o apoio do FMEPRO 

 

Tabela 8 – Dicionário da EAP proposta para o EMEPRO – Etapa 3.2 Atividades Extras 

(Workshops) 

Etapa Atividade Descrição 

3.2.4 Workshops 

3.2.4.1 Parcerias 

Levantar empresas e profissionais dispostos a firmar 

parcerias para a realização de workshops de conteúdos 

interessantes e importantes para o evento 

3.2.4.2 Regras e 

Inscrições 

Definir as regras de realização e o processo de inscrição 

nos workshops. Lançar tudo no sistema de gerenciamento 

do evento 

3.2.4.3 Recursos 

Definir os recursos necessários para a realização do 

workshop (materiais, laboratórios, tempo, pessoas), bem 

como o número mínimo de inscritos que o viabilizem 

3.2.4.4 Divulgação 

Liberar divulgação nas mídias de divulgação do evento e, 

se necessário, preparar campanha de divulgação 

específica para o mesmo 

Fonte: Organizado pelo autor com o apoio do FMEPRO 

 

Tabela 9 – Dicionário da EAP proposta para o EMEPRO – Etapa 3.3 Entretenimento 

Etapa Atividade Descrição 

3.3.1 Jogos - 

Buscar materiais de possíveis jogos que os participantes 

do evento possam se distrair nas próprias dependências do 

evento 

3.3.2 Atividades de 

Intervalos 
- 

Levantar parcerias de brincadeiras que possam ser 

realizadas durante os intervalos do evento e como poderá 

se dar tal dinâmica. Se interessantes, podem também 

serem fechadas parcerias 

3.3.3 Concursos e 

Exposições 

Culturais 

3.3.3.1 Definições 

Verificar a possibilidade de se fazer algum concurso ou 

exposição cultural que seja pertinente com o tema ou com 

o intuito do evento 

3.3.3.2 Regulamento Preparar o regulamento da exposição/concurso 

3.3.3.3 Inscrições 

Definir como se dará o processo de inscrição no 

concurso/exposição e levantar os recursos necessários 

para a mesma 



48 

 

3.3.3.4 Premiação 
Definir qual será a premiação do concurso e providenciar 

a mesma 

Fonte: Organizado pelo autor com o apoio do FMEPRO 

 

Tabela 10 – Dicionário da EAP proposta para o EMEPRO – Etapa 4 Trabalhos Técnicos 

Etapa Atividade Descrição 

4.1 Submissões 

4.1.1 Disponibilizar Modelo Montar e disponibilizar modelos de trabalhos 

4.1.2 Divulgação 

Divulgar datas e prazos dos trabalhos técnicos e montar 

campanhas nas redes sociais sobre a importância de se 

publicar 

4.2 Avaliações 

4.2.1 Recrutamento de 

Avaliadores 

Buscar profissionais de qualidade que se interessem em 

avaliar trabalhos para o evento 

4.2.2 Conferência das 

Avaliações 

Conferir se todos os trabalhos enviados foram avaliados 

por, pelo menos, três avaliadores, descartando-se a nota 

mais baixa 

4.2.3 Divulgação de 

Resultados 

Divulgar os trabalhos aprovados e os feedbacks dos 

avaliadores para todos os trabalhos (aprovados ou não) 

4.3 Validação - 

Garantir que todo trabalho aprovado tenha pelo menos um 

autor inscrito no evento, sendo que cada autor poderá ter, 

no máximo, cinco trabalhos validados com sua inscrição 

4.4 Anais 

4.4.1 Preparar Anais 
Montar modelo para os anais do evento e incluir os 

trabalhos validados 

4.4.2 Disponibilizar Anais Disponibilizar online os anais do evento 

Fonte: Organizado pelo autor com o apoio do FMEPRO 

 

Tabela 11 – Dicionário da EAP proposta para o EMEPRO – Etapa 5 Financeiro 

Etapa Atividade Descrição 

5.1 Caixa 

Anterior 
- 

Verificar a disponibilidade de caixa antes do início das inscrições e 

gerenciar os pagamentos que devem ser feito antes de entrada de 

novo caixa 

5.2 Inscrições 

5.2.1 Inscrições no 

Evento 

Definir os valores das inscrições no evento (bem como valores 

promocionais) e as datas de mudança dos valores, além de 

gerenciar campanhas de marketing que poderão ser feitas com a 

distribuição de inscrições de cortesia 

5.2.2 Inscrições em 

Atividades Extras 

Definir os valores das inscrições em cada atividade extra (bem 

como valores promocionais) e as datas de mudança dos valores, 

além de gerenciar campanhas que possam ser feitas com 

distribuição de inscrições gratuitas 

5.3 Patrocínio 

5.3.1 Definir Cotas 
Definir os valores que os patrocinadores podem doar recebendo 

quais contrapartidas em troca 

5.3.2 Projeto 

Executivo 
Redigir o projeto executivo do evento 
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5.3.3 Editais de 

Fomento 

Buscar editais de agências de fomento e instituições patrocinadoras 

(como banco por exemplo) e levantar a documentação necessária 

para participar dos editais 

5.3.4 Buscar 

Patrocinadores 

Marcar visitas de apresentação do evento e proposições de 

patrocínios junto aos potenciais patrocinadores 

5.4 

Gerenciamento 

de Gastos 

- 
Gerenciar os gastos necessários para divulgação e realização do 

evento 

Fonte: Organizado pelo autor com o apoio do FMEPRO 

 

A etapa Infraestrutura teve que ser separadas em várias tabelas para melhor 

visualização. Dessa forma, as tabelas de 12 a 16 são relativas a essa etapa. 

 

Tabela 12 – Dicionário da EAP proposta para o EMEPRO – Etapa 6.1 Anfiteatros 

Etapa Atividade Descrição 

6.1.1 Áudio e Vídeo 

6.1.1.1 Recursos 

Disponíveis 

Conferir quais os recursos que os anfiteatros locais já 

possuem integrados à eles ou o que a universidade que 

está abrigando o evento já disponibiliza 

6.1.1.2 Garantir 

Funcionamento 

Planejar maneiras que garantam o bom funcionamento 

durante todo o período de realização do evento, o que 

inclui comprar os recursos (pilhas, baterias, fios) que 

forem necessários para substituição imediata. 

6.1.2 Capacidade - 
Confirmar a capacidade real de cada anfiteatro disponível 

para uma boa repartição das palestras 

6.1.3 Placas de 

Indicação 

6.1.3.1 Avaliar a 

Necessidade 

Verificar se os anfiteatros estão bem localizados, com 

fácil acesso de qualquer ponto do evento. Caso não 

estejam, confirmar onde se faz necessário ter indicações 

de direção para eles 

6.1.3.2 Providenciar 

Material 

Providenciar a impressão e colocação das placas de 

direcionamento para os anfiteatros 

Fonte: Organizado pelo autor com o apoio do FMEPRO 

 

Tabela 13 – Dicionário da EAP proposta para o EMEPRO – Etapa 6.2 Laboratórios 

Etapa Atividade Descrição 

6.2.1 Capacidade - 

Confirmar a capacidade real (computadores funcionando) 

de cada laboratório e repassar para os organizadores dos 

minicursos para que planejem corretamente as vagas de 

cada um deles 

6.2.2 Softwares - 

Confirmar se os laboratórios possuem os softwares 

necessários para a realização de todos os minicursos. 

Caso algum esteja faltando, providenciar o setup e a 

instalação do software 
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6.2.3 Placas de 

Indicação 

6.2.3.1 Avaliar a 

Necessidade 

Verificar se os laboratórios estão bem localizados, com 

acesso fácil de qualquer ponto do evento. Caso não os 

estejam, confirmar onde se faz necessário ter indicações 

de direção dos mesmos 

6.2.3.2 Providenciar 

Material 

Providenciar a impressão e colocação das placas de 

direcionamento para os laboratórios 

Fonte: Organizado pelo autor com o apoio do FMEPRO 

 

Tabela 14 – Dicionário da EAP proposta para o EMEPRO – Etapa 6.3 Tecnologia da 

Informação 

Etapa Atividade Descrição 

6.3.1 Gerenciador 

do Evento 

6.3.1.1 Criar Evento 

Criar o evento no sistema de gerenciamento de eventos 

incluindo as informações iniciais definidas na etapa de 

planejamento geral do evento e os valores definidos pela 

etapa financeira 

6.3.1.2 Liberar Equipe 

Liberar a equipe de trabalho do evento no sistema de 

acordo com cada função (organizadores, credenciamento, 

palestrantes, avaliadores de artigo, etc.) 

6.3.1.3 Pegar URL’s 

Pegar as URL's geradas pelo sistema (inscrição, 

minicursos, visitas técnicas, submissão, etc) para 

integração com o site do evento 

6.3.2 Site 

6.3.2.1 Criar Site 
Criar o site do evento contendo todas as informações 

sobre o evento 

6.3.2.2 Integrar com o 

Gerenciador 

Integrar o site com o sistema de gerenciamento do evento 

através das URL's geradas na atividade 6.3.1.3 (Pegar 

URL's) 

6.3.2.3 Atualização do Site 
Manter o site atualizado com as informações que forem 

sendo alteradas ao longo da organização do evento 

6.3.3 Pagamentos 

6.3.3.1 Baixas em 

Pagamentos 

Dar as baixas nas inscrições de acordo com os 

pagamentos confirmado pelas instituições financeiras 

6.3.3.2 Solução de 

Problemas 

Corrigir possíveis falhas que podem aparecer com a 

geração de boletos ou integrações com as instituições 

financeiras 

6.3.4 Sistema de 

Artigos 
- 

Manter o sistema de artigos atualizado e funcionando, 

garantindo o acesso ao sistema por todos os avaliadores 

6.3.5 

Credenciamento 

6.3.5.1 Recursos 

Providenciar o bom funcionamento dos recursos 

necessários para o funcionamento correto do 

credenciamento durante o evento (computadores, rede de 

internet, impressoras Zebras, impressora comum, etc.) 

6.3.5.2 Treinamento de 

Equipe 

Treinar a equipe responsável pelo credenciamento a 

operar o sistema e os equipamentos (como a impressora 

Zebra) durante o evento 

Fonte: Organizado pelo autor com o apoio do FMEPRO 

 

É importante salientar que a equipe de alunos que trabalha no apoio como staff do 

evento é formada por estudantes das faculdades da cidade sede do evento. 
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Tabela 15 – Dicionário da EAP proposta para o EMEPRO – Etapa 6.3 Equipe de Apoio 

Etapa Atividade Descrição 

6.4.1 Seleção - 

Selecionar a equipe de alunos que farão a staff do evento 

durante os dias de execução do mesmo. Essa equipe é 

formada por alunos das instituições parceiras do local de 

realização do evento 

6.4.2 Treinamento - 

Treinar a equipe de apoio para desenvolver bem o seu 

papel durante o evento com o intuito de recepcionar bem 

os congressistas e garantir que o evento ocorra de maneira 

agradável a todos os envolvidos (congressistas, 

apoiadores, parceiros, organizadores, patrocinadores, 

palestrantes, etc.) 

6.4.3 Divisão de 

Tarefas 

6.4.3.1 Levantar 

Necessidades 

Levantar quais serão as tarefas que necessitarão de 

pessoas durante a execução do evento, bem como quantas 

pessoas serão necessárias 

6.4.3.2 Disponibilizar 

Equipes 

Montar a escala de trabalho dos alunos apoiadores durante 

a execução do evento para que todos trabalhem e tenham 

tempos de folga, sendo possível aproveitarem e 

participarem do evento 

6.4.3.3 Acompanhar 

Execução 

Acompanhar a execução das tarefas fazendo as 

intervenções caso haja necessidade e corrigindo as 

possíveis falhas que venham a aparecer 

Fonte: Organizado pelo autor com o apoio do FMEPRO 

 

Tabela 16 – Dicionário da EAP proposta para o EMEPRO – Etapa 6.3 Secretaria EMEPRO 

Etapa Atividade Descrição 

6.5.1 Localização - 
Definir um local discreto, porém não afastado, para 

abrigar a secretaria durante o evento 

6.5.2 Informática - 

Garantir a infraestrutura de informática (computadores, 

impressora comum, impressora Zebra, rede de internet, 

papelaria, etc.) necessária para o bom funcionamento da 

secretaria do evento 

6.5.3 Equipe 

6.5.3.1 Seleção 

Selecionar a equipe que dará apoio à secretaria durante o 

evento. Essa equipe deverá ser formada por alunos 

integrantes do NUMEEP ou bolsistas do projeto 

FMEPRO 

6.5.3.2 

Treinamento 

Treinar a equipe que dará apoio à secretaria para que suas 

tarefas sejam executadas sem erros 

6.5.4 Documentos - 

Providenciar os documentos necessários durante a 

realização do evento, tais como comprovantes de 

participação, recibos de pagamento, declarações, entre 

outros. 

6.5.5 Recepção de 

Palestrantes 

6.5.5.1 

Mobiliário 

Providenciar o mobiliário necessário para uma boa 

recepção aos palestrantes, tais como sofás, mesas, 

poltronas, computadores, rede de internet, entre outros. 

6.5.5.2 Lanche 

Providenciar um lanche que esteja disponível aos 

palestrantes e convidados durante toda a execução do 

evento 

Fonte: Organizado pelo autor com o apoio do FMEPRO 
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Tabela 17 – Dicionário da EAP proposta para o EMEPRO – Etapa 7 Alimentação 

Etapa Atividade Descrição 

7.1 Coffee 

Break 
- 

Fazer um levantamento dos possíveis fornecedores de 

coffee break, pegando seus orçamentos. Comparar com os 

custos e a possibilidade de fazer o coffee break por conta 

própria (própria organização do evento). Fechar negócio 

com o(s) fornecedores e ajudar no que se fizer necessário 

durante a execução dos mesmos durante o evento 

7.2 Apoio 

7.2.1 Local 

Levantar uma lista com nomes de restaurantes que se 

interessem em firmar parcerias para alimentar os apoios 

do evento. O pré-requisito é que esse local para 

alimentação seja de fácil acesso e, portanto, próximo ao 

local de realização do evento. Além disso, os valores 

precisam ser adequados à capacidade do evento de arcar 

com os custos. 

7.2.2 Escala 

Montar a escala que os apoios vão almoçar de modo que 

todos se alimentem com calma, sem prejudicar o apoio do 

evento em si 

7.2.3 

Transporte 

Providenciar o transporte para o restaurante caso seja 

necessário 

7.3 Palestrantes 

7.3.1 Local 

Levantar uma lista com nomes de restaurantes que se 

interessem em firmar parcerias para alimentar os 

palestrantes do evento. Deve ser um ambiente agradável 

7.3.2 

Transporte 

Providenciar o transporte para o restaurante caso seja 

necessário 

Fonte: Organizado pelo autor com o apoio do FMEPRO 

 

Tabela 18 – Dicionário da EAP proposta para o EMEPRO – Etapa 8 Parcerias 

Etapa Atividade Descrição 

8 Parcerias 

8.1 Prospecção 

Buscar potenciais parceiros para o evento com a intenção 

de conquistar apoios na execução de tarefas, 

engrandecimento do evento, realização de atividades 

interessantes para os congressistas e redução de custos 

com o evento. É importante salientar que essas parcerias 

não necessariamente envolvem patrocínio e/ou recursos 

financeiros 

8.2 

Relacionamento 

Manter um bom relacionamento com os parceiros antigos 

do evento e buscar que essa parceria se repita nos anos 

seguintes, a menos quando ela não seja proveitosa para 

uma das partes ou haja quebra de confiança por uma das 

partes 

Fonte: Organizado pelo autor com o apoio do FMEPRO 

 

Tabela 19 – Dicionário da EAP proposta para o EMEPRO – Etapa 9 Pós Evento 

Etapa Atividade Descrição 

9.1 Certificados 
9.1.1 Participação no 

Evento 

Montar o modelo de certificado de participação no evento 

e alimentar o sistema de gerenciamento do evento com 

esse modelo 

Disponibilizar o certificado para que ele seja gerado a 

partir do site do evento pelo próprio congressista 
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9.1.2 Apoio ao Evento 
Preparar e enviar o certificado de apoio ao evento para os 

alunos que fizeram parte da equipe de apoio 

9.1.3 Publicação 

Preparar o modelo de certificado e incluí-lo no sistema de 

gerenciamento do evento 

Liberar o certificado de publicação para os autores de 

trabalhos aprovados, validados e apresentados no evento 

9.1.4 Minicursos 

Preparar o modelo de certificado e incluí-lo no sistema de 

gerenciamento do evento 

Gerar e enviar o certificado para os congressistas que 

participaram efetivamente de cada minicurso 

9.1.5 Visitas Técnicas 

Preparar o modelo de certificado e incluí-lo no sistema de 

gerenciamento do evento 

Gerar e enviar o certificado para os congressistas que 

participaram efetivamente de cada visita técnica 

9.1.6 Palestrantes 
Preparar e enviar o certificado de palestrante no evento 

para os palestrantes 

9.1.7 Avaliadores 
Preparar e enviar o certificado de avaliador no evento 

para os avaliadores de trabalhos técnicos 

9.2 Avaliação 

do Evento 
- 

Preparar uma avaliação do evento e passar para os 

congressistas responderem durante o evento, seja em 

mídia eletrônica ou física. Após o evento, o resultado da 

avaliação deverá ser consolidado e avaliado para servir 

como parâmetro para o início dos trabalhos para a 

organização do evento seguinte 

9.3 Fechamento 

Financeiro 
- 

Fechar o caixa do evento e avaliar de maneira crítica os 

acertos e erros com o evento do ponto de vista financeiro 

9.4 Fechamento 

Estatístico 
- 

Gerar relatórios estatísticos do evento, tais como 

participantes por região, estado, faculdade,  a fim de 

guiar o marketing na divulgação do evento seguinte 

9.5 Materiais e 

Mídia 

Disponibilizadas 

- 

Disponibilizar para baixar no site do evento os materiais 

e mídias que forem pertinentes, tais como apresentações 

de palestras e minicursos, todos do evento, apostilas de 

minicursos, etc. 

Fonte: Organizado pelo autor com o apoio do FMEPRO 

 

Tendo a EAP e o dicionário da EAP,  será necessário haver treinamentos com os 

novos membros da organização do evento para que ela seja usada e aplicada de forma correta 

e traga os resultados esperados para o EMEPRO. Mesmo sendo uma ferramenta visual e de 

simples entendimento, o treinamento é importante para que os membros entendam cada ponto 

e contribuam com a constante evolução da EAP, que deverá ser ajustada com o passar o 

tempo, adequando-se às novas realidades da organização. É importante destacar o fato de que 

a organização do evento não deve ficar imutável com a utilização da EAP. O evento sofre 

mudanças ao longo dos anos e incorpora novas técnicas e ferramentas, fazendo com que a 
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EAP seja revisada e modificada e mantendo-a sempre atual perante às atividades 

desenvolvidas pela organização.  

A EAP deve ser complementada em cada edição após a etapa de planejamento geral, 

colocando os responsáveis e os prazos de execução de cada atividade. 
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4. CONCLUSÕES 

Obter o registro do histórico de um evento é importante para que não se perca a 

essência e os objetivos centrais do mesmo ao longo tempo. Isso é importante, principalmente, 

em eventos como o EMEPRO, que possuem uma significativa rotatividade entre os membros 

da organização. 

O presente trabalho conseguiu expor a possibilidade de aplicação das técnicas e 

ferramentas de gerenciamento de projetos na organização de eventos de entretenimento, 

ressaltando que um evento acadêmico guarda semelhanças em sua estruturação da mesma 

forma como um evento de entretenimento. Dessa forma, o trabalho se utiliza do evento 

EMEPRO como estudo de caso, construindo a sua Estrutura Analítica de Projeto (EAP), bem 

como o dicionário da EAP. Essa EAP pode ser replicada para qualquer outro evento 

acadêmico de porte similar ao EMEPRO, desde que feitas as devidas adaptações 

A EAP e o dicionário da EAP de um evento possibilitam mostrar, de forma objetiva 

e sintetizada, as principais atividades que devem ser desempenhadas durante a organização do 

evento, desde a sua concepção até as atividades feitas após a ocorrência propriamente dita do 

evento. Com isso, as ações para controlar as entregas dessas atividades e gerenciar, ainda, a 

organização do mesmo – de modo que o seu escopo seja respeitado e os objetivos do evento 

possam ser alcançados – podem ser simplificadas. 

O trabalho serve como gestão do conhecimento para os organizadores do EMEPRO 

(FMEPRO e NUMEEP), sendo útil para o acompanhamento da organização dos próximos 

eventos, além de fonte de estudos para os novos membros da organização. 

Será possível, ainda, dar continuidade a este trabalho, aplicando outras ferramentas 

de gerenciamento de projetos ou desenvolvendo técnicas que contribuam de forma prática 

para a gestão de um evento acadêmico. 
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ANEXO A – TERMO DE AUTENTICIDADE 

 
 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 

FACULDADE DE ENGENHARIA 
 
 
 
 

Termo de Declaração de Autenticidade de Autoria 
  
Declaro, sob as penas da lei e para os devidos fins, junto à Universidade Federal de Juiz de 
Fora, que meu Trabalho de Conclusão de Curso do Curso de Graduação em Engenharia de 
Produção é original, de minha única e exclusiva autoria. E não se trata de cópia integral ou 
parcial de textos e trabalhos de autoria de outrem, seja em formato de papel, eletrônico, 
digital, áudio-visual ou qualquer outro meio. 
Declaro ainda ter total conhecimento e compreensão do que é considerado plágio, não 
apenas a cópia integral do trabalho, mas também de parte dele, inclusive de artigos e/ou 
parágrafos, sem citação do autor ou de sua fonte.  
Declaro, por fim, ter total conhecimento e compreensão das punições decorrentes da 
prática de plágio, através das sanções civis previstas na lei do direito autoral1 e criminais 
previstas no Código Penal 2 , além das cominações administrativas e acadêmicas que 
poderão resultar em reprovação no Trabalho de Conclusão de Curso.  
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 Art. 184. Violar direitos de autor e os que lhe são conexos: Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, 

ou multa.  


