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            CPq-PRO INFORMA 

Boletim da Comissão de Pesquisa do Departamento 

                       Engenharia de Produção (CPq-PRO) da EPUSP 
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Comissão de Pesquisa - Balanço - ano 2019 

 

1. Cotas FAPEV 
 

 

 

 

Foi pago somente inscrições , tanto para docente como para discentes. 

 

Docentes Internacionais 

Eduardo de Senzi Zancul 2 

Fernando Tobal Berssanti 1 

Fernando José Barbin Laurindo 1 

João Amato Neto 1 

Marco Aurélio de Mesquita 1 

Marcelo Schneck de Paula Pessoa 1 

Mario Sergio Salerno 1 

Renato de Oliveira Moraes 1 
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Discentes 
Congressos Congressos 

Nacionais Internacionais 

(Dr) Antonio Francisco Ferreira de Castilho  1 

(Dr) Diane Aparecida dos Reis Silva Farina  1 

(Dr) Diego Honorato Clemente  1 

(Dr) Flavio Fish  1 

(Ms) Giuliana Barajas  1 

(Dr) Hugo Martinelli Watanuki  2 

(Dr) José Daniel Rodrigues Terra 
 

 1 

(Dr) Lidyane Stephane da Silva Barros  1 

(Ms) Lucas Baraças Figueiredo  1 

(Ms) Maria Clara Rodrigues Pinheiro 1  

(Dr) Pryscilla Aparecida Vaz de Oliveira  1 

(Dra) Victoria Morgado Mutran  1 

 

As inscrições foram contabilizadas juntamente, pois são pagas para 

garantir publicação. 

 
Inscrição Nacional 1 

Inscrição Internacional 21 

 
 
Total de fornecimentos até dezembro de 2019 é de R$ 56.015,06 
 
 
 
 
Ms.: mestrando 
Dr. doutorando 
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2. Pós-Doutorado 

 
 

 

Aprovação: 

 Rogerio Tadeu de Oliveira Lacerda com o projeto “Modelo contingencial de gestão 

de startups à luz da teoria de Dynamic Capabilities”; 

 Abel Ribeiro de Jesus com o projeto “Livro e Artigo qualificado sobre TQM e Lean 

Seis Sigma Resultante de Pesquisa efetuada no mestrado profissional de no 

doutorado”; 

 Ana Lúcia Figueiredo Facin com o projeto “Uma análise das capacitações das 

organizações para criação e captura de valor nos ecossistemas baseados em 

plataformas digitais”; 

 José Carlos Curvelo Santana com o projeto “Identificação dos benefícios da 

substituição dos combustíveis fósseis à Saúde, ao Meio Ambiente, à 

Sociedade e a Economia da cidade de São Paulo”; 

 Vinícius Picanço Rodrigues com o projeto “Exploring the relationship between 

digital technology adoption and circularity in manufacturing companies - Explorando 

a relação entre adoção de tecnologias digitais e circularidade em empresas de 

manufatura”; 

 Simone de Lara Teixeira Uchôa com o projeto “Ação empreendedora: gestão de 

incertezas no ecossistema de criação de valor”; 

 Aline Sacchi Homrich com o projeto “Análise de ecossistema de negócio da 

economia circular na saúde e a influência de fatores contingenciais sob a 

perspectiva do ciclo de vida e da digitalização”; 

 Ticiana Braga de Vincenzi com o projeto “Adoção de práticas de economia circular 

nas empresas”.  

 

Aprovação Pesquisador Colaborador: 

 Ilana Racowski com o projeto “Análise dos impactos das tecnologias 

transformadoras para um modelo de produção sustentável na indústria brasileira de 

alimentos: estudo de caso da cadeia produtiva de trigo e seus derivados”; 

 Hellinton Hatsuo Takada com o projeto “Estudo da matriz energética considerando 

mudanças climáticas”; 

 Margareth de Cássia Oliveira Pavan com o projeto “Modelos e Negócios Circulares 

para geração de energia a partir do aproveitamento de bioenergéticos regionais: 

uma análise da cogeração de energia elétrica no setor sucroalcooleiro”; 

 Paulo Sergio Gonçalves de Oliveira com o projeto “Comunidades de Prática para a 

Promoção de Inovações em empresas de consultoria de desenvolvimento de 

software sob demanda”; 
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Pós-Doutorado 

 
 

Prorrogação 

 

 Edval da Silva Tavares com o projeto “Uma análise do alinhamento entre 

planejamento estratégico e planejamento de tecnologia da informação através de 

negócio como forma de tornar este alinhamento mais efetivo”; 

 Walter Cardoso Sátyro com o projeto “Indústria 4.0 - Perspectivas Diferentes 

(Industry 4.0: Different Prospects); 

 

Encerramento 

 Irineu de Brito Junior com o projeto “Logística de Operações Humanitárias - Pró 

Alertas” 

 Simone de Lara Teixeira Uchôa Freitas com o projeto “Tipologia de heurísticas para 

mitigar riscos e criar oportunidades empreendedoras por startups” 

 Antonio de Sant'Anna Limongi França com o projeto “A arquitetura blockchain em 

modelos de negócios para situações de inclusão social” 

 Jeniffer de Nadae com o projeto “A influência das barreiras à comunicação e das 

barreiras à gestão do conhecimento no sucesso dos projetos complexos” 

 

 

Além das aprovações acima tivemos a aprovação da alteração da bolsa CAPES-PNPD 

para FAPESP para a pesquisadora Ana Paula Franco Paes Leme Barbosa com o projeto 

“A model for managing collaborative R&D projects with external partners”. 

 

Um afastamento foi aprovado, por motivo de licença maternidade, da pesquisadora 

Angélica Alebrant Mendes com o projeto “Modelo para gerenciamento de estoques em 

centros de distribuição de suprimentos humanitários: o caso da ofensiva para retomada de 

Mossul em 2016” 

 

Total de Pesquisadores ativo no PRO em 2019 – 16, sendo: 

Pós- doutorandos 12 

Pesquisadores Colaboradores 4 
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3. Apoio à Tradução e a Revisão de artigos 
 

 A Comissão de Pesquisa do PRO, durante o ano de 2019 aprovou 16 pedidos sendo 01 
como tradução de artigo e 15 para revisão de texto. Dos artigos apoiados financeiramente 
tivemos 10 submetidos para publicação, 01 foi aceito para publicação e 3 foram 
efetivamente publicados. Para tal foi utilizada verba PRO-FCAV totalizando R$ 7.177,80.       

 

  

4. PIBIC Iniciação Científica 
 

O Departamento de Engenharia de Produção enviou 16  solicitações de bolsas de Iniciação 
Científica, para o período 2019-2020. Sendo obtidas 04 bolsas PIBIC. 

 


