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01 

Manhã e 

Noite 

Análise de Falhas em Linhas de 

Transmissão de Energia Elétrica 

Deborah Resende Neves e Camila 

Aparecida Marinho Braga 

Profª. Alessandra Lopes 

Carvalho 

 

Os avanços tecnológicos, combinados com a 

abertura de mercados e a concorrência global 

proporcionam as empresas novos desafios no 

sentido de se manterem competitivas e 

lucrativas. A ocorrência de paradas não 

programadas geram diminuição da produtividade 

e compromete a qualidade dos serviços 

resultando em prejuízos para a organização. Este 

trabalho visa realizar uma análise de 

confiabilidade e mantenabilidade em linhas de 

transmissão de 500kV, 345kV e 230kV em uma 

concessionária de energia de Minas Gerais, a 

partir de um banco de dados coletado nos 

últimos dez anos de operação. Os resultados 

obtidos visam auxiliar o processo de tomada de 

decisão quanto à necessidade de intervenções e 

a escolha de metodologias de manutenção 

adequadas, a partir do comportamento das 

falhas registradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barreiro 
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02 

Manhã e 

Noite 

Aplicação da Matriz da Qualidade 

na fase de desenvolvimento de um 

software de Roteirização, utilizando 

métricas de qualidade 

Helmut Vinícius Zacharias Reis, 

Janda Guimarães Silva Oliveira e 

João Mateus Mascarenhas 

Pinheiro 

Profª. Maria Aparecida 

Fernandes Almeida 

 

Este trabalho apresenta uma proposta para o 

desenvolvimento de um novo produto a partir de 

um já existente compartilhando informações e 

plataforma de construção. Para a realização do 

trabalho foi realizada uma pesquisa de mercado 

buscando captar as necessidades dos futuros 

usuários e a utilização da matriz da qualidade  

,para definir a ordem de priorização das  

características de qualidade de um software, 

conforme norma ISO/IEC 9126,  procurando 

satisfazer a necessidade dos futuros clientes e 

diminuindo custo no desenvolvimento deste 

software. Como base para a compreensão 

abordagem  foi necessário o estudo do uso das 

novas tecnologias móveis como tablets, iphones, 

etc. e conceitos de Sistemas de Informação 

Geográfica - SIG, Sistemas de Roteirização,  

Sistemas de Posicionamento Geográfico – GPS, 

métricas e qualidades de software e uso da 

ferramenta QFD, adaptada para softwares.   

Barreiro 

03 

Manhã e 

Noite 

Aplicação da produção enxuta em 

uma linha de soldagem de uma 

indústria automobilística 

Suellen Menezes Alves Vieira 

Vanessa Hellen Andrade Vaz 
Prof. Raoni Barros Bagno 

 

O trabalho apresenta os conceitos e as 

ferramentas do Sistema Toyota de produção, 

aplicando o conceito em uma linha de soldagem 

de um processo automotivo. É realizado o 

balanceamento da linha, redistribuindo os pontos 

de solda em cada célula de produção, reduzindo 

desperdícios. 

Barreiro 
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04 

Manhã e 

Noite 

Cálculo real da perda de material 

em uma indústria gráfica:  criação 

de um modelo matemático 

Mônica Ferreira Rocha, Polyane 

Fonseca Avelar e Taciana Lopes 

Rêgo 

Prof. Antônio Mário 

Pinheiro de Azevedo 

No ambiente competitivo em que as empresas se 

encontram, faz-se necessário que as mesmas 

busquem alternativas com o objetivo de agilizar o 

processo de tomada de decisões. Com avanço 

tecnológico e globalização, houve uma evolução 

dos métodos matemáticos e estatísticos, 

tornando-se ferramentas de grande importância 

na determinação da equação dos reais custos da 

empresa, permitindo aos gestores, a análise da 

situação, a interpretação de dados e tomada de 

decisão de forma consciente e rápida.  O 

presente trabalho tem por objetivo a criação de 

um modelo matemático, através de técnicas 

estatísticas de correlação e regressão, para o 

cálculo real da perda de material no momento da 

fabricação de etiquetas adesivas em uma 

indústria do setor gráfico. Com este modelo, 

pretende-se diminuir a discrepância existente 

entre a quantidade de material prevista no 

momento de emissão da ordem de serviço e a 

quantidade real utilizada na execução da mesma, 

além de minimizar problemas com possíveis 

desligamentos de funcionários (capital 

intelectual), já que esta definição da perda 

prevista é atualmente baseada na experiência e 

no “feeling” do orçamentista. O estudo é 

realizado com base em dados históricos de 

fabricação, analisando possíveis variáveis que 

influenciam no processo de produção. 

 

Barreiro 
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05 

Manhã e 

Noite 

Confiabilidade de uma Máquina de 

Triagem Automatizada: Um Estudo 

de Caso na Empresa Brasileira de 

Correios e Telégrafos de Minas 

Gerais 

 

Pedro Estevam Fernandes 

Oliveira Dias 

Profª. Alessandra Lopes 

Carvalho 

 

Atualmente a confiabilidade é um fator 

estratégico dentro das organizações devido a 

necessidade de garantia de alta disponibilidade 

de equipamentos e operações.  Este trabalho 

objetiva apresentar a análise de confiabilidade de 

uma máquina de triagem automatizada de 

encomendas a partir de dados históricos e 

observações em campo. A análise qualitativa e 

quantitativa dos dados possibilitou identificar o 

subsistema mais crítico e com maior impacto no 

fluxo do processo. Através dos resultados obtidos 

pretende-se aperfeiçoar a desempenho da 

máquina em estudo, melhorar a gestão da 

manutenção e a eficiência da logística de entrega 

das encomendas em seus respectivos locais de 

destino. 

 

 

Barreiro 

06 

Manhã e 

Noite 

Diagnósticos de Inovação 

Luiz Gustavo H. Oliveira 

Matheus N. L. Providello 

Isadora Souza 

Thaísa Lopes Rêgo 

Raoni Barros Bagno 

 

Elaboração de um diagnóstico de inovação 

eficiente a partir da convergência de diversos 

diagnósticos existentes e de estudos 

preliminares, difundidos na literatura e nas 

organizações, a fim de auxiliar as empresas no 

processo inovativo. 

 

 

 

Barreiro 
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07 

Manhã e 

Noite 

Gestão da Informação Baseada na 

Tecnologia de Computação em 

Nuvem 

Lucinéia Soares, Mariana Araújo, 

Meire de Souza. 

Profª. Maria Aparecida 

Fernandes Almeida 

As organizações veem os sistemas de informação 

como essenciais para melhor gerenciamento dos 

seus processos e para sua sobrevivência em 

longo prazo. Cada vez mais as organizações 

necessitam dos sistemas de informação para 

reagir aos desafios e oportunidades do ambiente 

de negócios, com as inovações tecnológicas que 

possibilitam a melhor condução e organização do 

trabalho, resultando em melhor produtividade e 

entregas de alto valor. Tendo em vista que a 

informação é a chave central para o bom 

resultado dos processos, o desenvolvimento do 

presente trabalho visa avaliar por meio de um 

estudo de caso como a escolha de um software 

de gestão integrada baseado na tecnologia de 

Computação em Nuvem (Cloud Computing), pode 

minimizar a deficiência do uso da informação nos 

processos. 

Barreiro 

08 

Manhã e 

Noite 

Desenvolvimento de Produtos e 

Tecnologias Sociais: Elaboração de 

um modelo de desenvolvimento 

para empresas do Terceiro Setor 

Natália Barbosa Ramos 

Lidyane Stephane S. Barros 
Prof. Raoni Barros Bagno 

Aplicação e adequação de um modelo de 

Desenvolvimento de Produtos em Tecnologias 

Sociais produzida por uma organização do 

terceiro setor. 

Barreiro 

09 

Manhã e 

Noite 

O sistema de prototipagem rápida 

como ferramenta de apoio à 

decisões no ciclo desenvolvimento 

de produtos 

Ederson dos Santos Nogueira Prof. José Luiz Ribeiro 

O trabalho avalia os ganhos da aplicação da 

tecnologia de prototipagem rápida no processo 

de desenvolvimento de novos produtos. É 

realizado um comparativo com práticas 

tradicionais de prototipação e uma análise das 

práticas atuais em segmentos distintos (saúde, 

joalheria, automotivo). 

Barreiro 
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10 

Manhã e 

Noite 

Os impactos do mau Planejamento 

Tributário no Posicionamento 

Estratégico das Empresas: uma 

análise feita através do Sped 

 

Priscila de Andrade Barcelos 
Prof. Leonardo Ayres 

Cordeiro 

O Brasil é um país que possui elevada carga tributária, 

dessa forma é de fundamental importância 

compreender de que forma os tributos podem 

impactar na cadeia produtiva de uma empresa bem 

como em suas finanças e na sua competitividade no 

mercado.   A globalização da economia trouxe fortes 

concorrentes às empresas nacionais, principalmente, 

os tigres Asiáticos. Esses conjuntos de países 

apresentam mão-de-obra de baixo custo e, na maioria 

das vezes, tributação privilegiada quando comparada 

com a brasileira, o que acaba afetando diretamente no 

preço do produto produzido.  Com essa abertura de 

mercado as empresas tiveram que buscar alternativas 

de sobrevivência e rever diversas variáveis que 

influenciavam seus sistemas de produção buscando 

sempre a redução de custos.  Nessa busca incessante 

pela redução de custos, pode-se constatar que os 

tributos incidentes sobre as operações empresariais 

representam um custo significativo, e que os mesmos 

deveriam ser analisados de uma forma mais cuidadosa 

principalmente no contexto atual em que o Sped 

(Sistema de Escrituração Digital) ocasionou uma 

verdadeira revolução no modelo de entrega das 

informações tributárias das empresas.  Dessa forma, 

essa pesquisa tem como foco verificar se os tributos 

realmente podem impactar para que uma empresa se 

posicione estrategicamente no mercado. Para isso 

foram analisados arquivos do Sped Fiscal ICMS/ IPI  de 

9 indústrias de segmentos variados apontando  os 5 

principais riscos  que essas empresas enfrentam  e os 

respectivos desdobramentos dos erros encontrados  

nesses arquivos. 

Barreiro 
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11 

Manhã e 

Noite 

Proposta de implementação de 

alternativas sustentáveis no 

processo produtivo das cachaças 

artesanais 

Livia Versiani R. S. Guimarães 
Prof. João E. A. Saint’yves 

Caio Julio M. Veloso 

 

Aplicação da energia solar por meio de painéis 

solares e fotovoltaicos, para pré-aquecer a água 

que alimenta a caldeira de uma cachaçaria, 

produzindo energia elétrica. O projeto inlcui a 

instalação dos painéis e os detalhes atingir 

ganhos, tanto ambientais, quanto empresariais e 

sócio-econômicos, proporcionando a inserção da 

sustentabilidade no processo produtivo da 

cachaça. 

 

Barreiro 

12 

Manhã e 

Noite 

Qualidade x Inovação 

Um estudo sobre relações e 

contradições 

Felipe Pinho Tavares Bastos 

Vinícius Chagas Brasil 

Prof. Sandro Márcio da 

Silva 

 

O estudo aborda a relação entre Inovação e 

Qualidade, seus conflitos e as formas utilizadas 

para balancear os seus usos. 

 

Barreiro 

13 

Manhã e 

Noite 

Rastreamento físico de tubos de aço 

utilizando a tecnologia de RFID 

Debora Starling Costa Marchi e 

William Denis  da Silva 

Prof. Eduardo Correa de Sa 

Gazolla 

 

O trabalho se baseia no estudo da viabilidade 

técnica e econômica da aplicação da tecnologia 

de rastreamento via RFID para gestão de estoque 

dos produtos acabados em uma industria de 

tubos de aço. Através deste estudo, iremos 

abordar os conceitos técnicos da tecnologia bem 

como suas vantagens e dificudades em sua 

aplicação, exemplificando os benefícios da 

tecnologia através de um estudo de caso de 

aplicação real. 

 

 

Barreiro 
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14 

Manhã e 

Noite 

Análise estratégica de dados de 

fornecimentos e aquisição de novos 

fornecedores de matérias primas 

Carlos Rosemberg da Silva 

Letícia Souza Soares e Renan 

Alvarenga Catizani 

Prof. Eduardo Correa de Sa 

Gazolla 

 

 

Este trabalho aborda aspectos importantes na 

estratégia da reorganização de dados dos 

fornecedores homologados e na estratégia de 

aquisição no desenvolvimento de fornecedores 

de matérias primas da ESAB, destacando as 

questões de controle de informações de atrasos, 

flexibilidade de mudança na programação da 

ordem de compra conforme a demanda, 

atendimento nas especificações técnicas e lead 

time de entregas de modo a otimizar as 

informações de compras e constatar os 

fornecedores através da matéria prima em 

dificuldade de compra no mercado quais 

precisam realmente serem desenvolvidos. Deste 

modo esta pesquisa visa realizar uma análise do 

referencial teórico e um estudo de caso, na 

empresa ESAB em seu setor de compras, 

envolvendo outras áreas da empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barreiro 
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15 

Manhã e 

Noite 

Revestimento Cerâmico de Fachada: 

Um Olhar da Qualidade 

André Coelho Mendes De 

Carvalho 

Prof. Everaldo Bonaldo e 

Prof. Ricardo Cobério Lery 

 
O mercado da Construção Civil apresentou um crescimento 

considerável nas últimas duas décadas “1990 e 2010”. A 

disponibilização de crédito e programas governamentais de 

incentivo a moradia foram alguns dos catalisadores dessa 

produção em massa de unidades habitacionais que o mercado 

demandou. As construtoras diante desse cenário aquecido e 

competitivo buscam oferecer um produto com alto nível de 

qualidade, maximizar receita, aumentar a qualidade nos 

processos produtivos, evitar desperdícios e cumprir os prazos 

estabelecidos no planejamento durante a execução do projeto. 

Para alcançar esses objetivos é essencial um planejamento mais 

próximo possível do realizado, um produto inovador e 

diferenciado dos demais oferecidos no mercado. É neste 

contexto que o revestimento cerâmico em fachada se mostra 

como beneficio e um diferencial com relação à durabilidade e 

confiabilidade no produto final “o edifício” causando um grande 

impacto visual no cliente além da proteção contra infiltrações 

externas, boa resistência a intempéries e maresia, longa vida 

útil, fácil limpeza e manutenção. Entretanto durante o processo 

de execução podem ocorrer falhas, descolamento de placas, 

trincas, fissuras e outras, que se manifestaram depois de um 

certo tempo, trazendo transtornos para os moradores do 

edifício. Estas falhas são conhecidas como patologias dos 

revestimentos cerâmicos de fachada. Para combater a 

ocorrências dessas falhas, é proposto nestes trabalho o 

mapeamento do processo e implementação de ferramentas de 

qualidade como: 5 S e FMEA “Failure Mode and Effect Analysis” 

que significa a analise do tipo e efeito de falha e 

implementações de ações para aumentar a confiabilidade.  A 

FMEA fora construída através de amostragem de teste de 

arrancamento de cerâmica previsto na NBR 13755 e analise das 

falhas no processo de execução do assentamento cerâmico. 

Diante dos dados coletados em campo e das informações 

produzidas pretende-se otimizar e aumentar a qualidade e 

confiabilidade no processo de produção do revestimento 

cerâmico de Fachada. 

 

Barreiro 
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16 

Manhã e 

Noite 

Acreditação Hospitalar como um 

Sistema de Gestão: um survey sobre 

a adoção e obtenção de resultados 

no contexto dos hospitais 

brasileiros 

Prof. Hélder Luiz da Silva 

Lucas de Oliveira Lacerda 
Lauro Soares de Freitas 

 

O trabalho pretende avaliar os fatores 

qualitativos e quantitativos relacionados à busca, 

implantação e manutenção da certificação ONA 

de qualidade no sistema hospitalar brasileiro. A 

pesquisa será realizada em hospitais públicos e 

privados que possuam a certificação ONA. 

 

Betim 

17 

Manhã e 

Noite 

Aplicação do Método “Value Stream 

Mapping” para a redução de tempo 

de permanência de caminhões: Um 

estudo de caso no setor 

metalúrgico. 

Osmane Magno Silva 

Thiago Francis Diaz Lopes 

Prof. Lauro Soares de 

Freitas 

A pesquisa pretende avaliar a utilização do 

método VSM - “Value Stream Mapping” na 

diminuição do tempo de permanência  dos 

veículos no carregamento de arames numa 

empresa de grande porte da região 

metropolitana de Belo Horizonte. 

Betim 

18 

Manhã e 

Noite 

Engenharia Simultânea: Um estudo 

de caso sobre aplicação dos 

conceitos de engenharia simultânea 

para modificações de produtos 

correntes em uma industria de 

autopeças 

Gilberto Leandro de Oliveira Prof. Claudinei de Oliveira 

 

Aplicação dos conceitos de engenharia 

simultânea para redução de prazos no 

desenvolvimento de modificações em produtos 

correntes, buscando minimizar erros de avaliação 

da viabilidade técnica da alteração, erros ou 

falhas na re-introdução do produto no processo 

produtivo. 

Betim 

19 

Manhã e 

Noite 

Evolução da aplicação de Produção 

Mais Limpa nas empresas 

brasileiras: caracterização de 

publicações acadêmicas por meio 

de um levantamento bibliográfico 

Amanda Almeida de Azevedo 

Guilherme Augusto S. V. Santos 
Prof. Maurílio Silva 

 

Bibliometria com o objetivo de apresentar a 

evolução, importância e as principais formas de 

aplicação da técnica de Produção Mais Limpa 

(PML) nas empresas ao longo de um intervalo de 

tempo no contexto brasileiro. 

 

Betim 
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20 

Manhã e 

Noite 

Situações de risco na percepção dos 

trabalhadores de um setor de 

serviço de limpeza 

Flavia Gomes Soares  

Cleide da Silva Moura 

Pedro Henrique Martins Manoel 

Deusdedit Junior 

Prof. Marcia Colamarco 

Ferreira Resende 

 

O estudo descreve as estratégias desenvolvidas 

pelos trabalhadores do serviço de limpeza e 

conservação de uma universidade particular, a 

fim de determinar os conflitos existentes entre o 

trabalho prescrito e a realidade sob a ótica do 

prróprio trabalhador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betim 

21 

Manhã e 

Noite 

Um Estudo sobre a contribuição da 

aplicação do método FMEA no 

prognóstico dos riscos que 

restringem o desenvolvimento e a 

confiabilidade de processos 

logísticos 

 

Marco Antônio Ribeiro 

Thiago da Silva Vailante 
Profª. Valéria de Aquino 

 

O trabalho de pesquisa pretende descrever sobre 

a relação do método FMEA aplicado na logística, 

para o levantamento dos modos e causas de 

falhas e seus respectivos efeitos sobre um 

determinado processo logístico, permitindo uma 

melhor compreensão do processo analisado e 

posteriormente a proposição de melhorias. 

 

 

 

 

 

 

Betim 
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