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1. APRESENTAÇÃO DO EVENTO  
O XXXVII Encontro Nacional de Engenharia de Produção – ENEGEP 2017 é um evento 
nacional organizado pela Associação Brasileira de Engenharia de Produção - ABEPRO. 
Reúne a comunidade acadêmica, pesquisadores, professores e estudantes, empresários, 
consultores, engenheiros, administradores e demais profissionais atuantes na Engenharia de 
Produção.  
Constitui-se em um dos principais divulgadores da produção técnica e científica da área e se 
consolidou como fórum de discussão de questões pertinentes à Engenharia de Produção no 
âmbito nacional. Além disso, promove a integração/intercâmbio do conhecimento acadêmico 
com o setor produtivo.  
Assim, o ENEGEP torna-se oportunidade ímpar para a aglutinação dos esforços de todos os 
que atuam nesta área vital para o desenvolvimento. O ENEGEP busca um elo entre a 
comunidade acadêmica e o restante da sociedade.  
 
 
2. O CONCURSO  
A comissão organizadora do ENEGEP, buscando aumentar a participação, integração e 
diversão dos congressistas de forma dinâmica e com abordagem cultural, traz a proposta do 
ENEGEP Cultural. No dia da realização do concurso, durante o ENEGEP 2017, será montado 
um palco no espaço dos stands destinado às apresentações musicais dos congressistas. O 
procedimento e critérios de inscrição são descritos neste edital, bem como as regras gerais de 
apresentação e premiação.  
 
 
3. INSCRIÇÕES  
As inscrições podem ser feitas online ou durante a realização do evento, respeitando-se o 
limite de vagas. As inscrições online iniciam-se no dia 15 de setembro de 2017 e encerra-se 
no dia 08 de outubro de 2017.  
As inscrições devem ser feitas de acordo com o procedimento abaixo:  
i. Ser cantor solo ou formar um grupo com até 4 (quatro) componente (s);  

ii. Todos os integrantes do grupo devem possuir cadastro no site da ABEPRO;  

iii. Enviar e-mail para enegepcultural@abepro.org.br com os dados:  
 
a. Título do E-mail: ENEGEP Cultural - Inscrição - Nome do Grupo/Cantor (a);  

b. Nome completo de cada integrante;  

c. CPF de cada integrante;  

d. Universidade/Cidade/Estado, de cada integrante;  

e. Link do vídeo;  

f. E-mail do representante do grupo;  

g. Telefone do representante do grupo.  
 
 
 
iv. Como opção, as inscrições poderão ser realizadas presencialmente no Stand da ABEPRO 
Jovem a partir do dia 10 de outubro de 2017.  
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 Observação 1: Para a inscrição online no concurso não é necessário que os integrantes já 
estejam inscritos no evento. Contudo, para apresentarem-se no ENEGEP 2017 todos os 
integrantes do grupo deverão estar regularmente inscritos no evento, isto é, o pagamento deve 
possuir status “pagamento confirmado”.  
 Observação 2: Os candidatos que realizarem a inscrição online terão direito de escolher a 
data para a apresentação. Para isso, devem procurar o Diretor Responsável no Stand da 
ABEPRO Jovem no dia 10 de outubro de 2017 para agendamento da apresentação.  
 Observação 3: Os cantores/grupos inscritos serão notificados via e-mail sobre a confirmação 
da participação no evento, para que se façam presentes no dia da apresentação.  
 
 
4. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  
As apresentações serão avaliadas pela comissão organizadora do ENEGEP seguindo os 
seguintes critérios:  
i. Afinação;  

ii. Melodia;  

iii. Harmonia;  

iv. Arranjo musical;  

v. Entrosamento do grupo (banda) ou desenvoltura (solo).  
 
 
5. APRESENTAÇÕES  
Só poderão apresentar-se no ENEGEP Cultural os grupos inscritos até o dia 11 de outubro de 
2017. A apresentação será composta de 1 (uma) música, com duração máxima de 5 (cinco) 
minutos. O cronograma de apresentações será disponibilizado durante o ENEGEP 2017 no 
stand da ABEPRO Jovem. O número de grupos aprovados é de responsabilidade da Comissão 
Organizadora e dependerá do número de inscritos.  
 
Premissa: Os instrumentos musicais para apresentação no evento são de responsabilidade 
dos músicos. A comissão organizadora disponibilizará palco e equipamentos de som 
necessários para a apresentação.  
 
Premiação (preliminar) *  
*sujeita a alterações  

A apresentação dos músicos no evento será avaliada por uma Comissão Avaliadora composta 
por: 1 (um) Diretor da ABEPRO, 1 (um) Diretor da ABEPRO Jovem, 1 (um) Professor 
Convidado e 1 (um) membro da comissão organizadora. 
  
Os grupos serão premiados da seguinte forma:  
i. 1º Lugar: 1 (um) violão, 1 (um) voucher Grupo GEN, no valor de R$ 750,00 (setecentos e 
cinquenta reais) em livros para cada integrante e 1 (um) troféu;  

ii. 2º Lugar: 1 (um) voucher Grupo GEN, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) em livros 
para cada integrante e 1 (um) troféu;  

iii. 3º Lugar: 1 (um) voucher Grupo GEN no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) 
em livros para cada integrante e 1 (um) troféu.  
 
Em caso de dúvidas, entre em contato através do e-mail: enegepcultural@abepro.org.br  
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