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• Melhores teses e dissertações defendidas em 2020 
no PPGA e PPGP UNINOVE

• Avaliadores de destaque de cada divisão temática

• Melhor pôster apresentado no IX SINGEP

• Melhor relato tecnológico do IX SINGEP

• Melhores trabalhados de cada divisão temática

• Melhor trabalho do IX SINGEP

• Trabalhos indicados ao fast track

Premiações



MELHORES TESES E 
DISSERTAÇÕES DEFENDIDAS EM 
2020 NO PPGA E PPGP UNINOVE



Barreiras e facilitadores ao comportamento empreendedor no contexto rural
Autora: Evelyn Gomes Bernardo
Orientadora: Heidy Rodriguez Ramos

Goal-framing theory: Uma análise dos objetivos de ganho hedônico e normativo e 
suas relações com a decisão de compra do consumidor
Autor: Thiago Chiorino Costa
Orientador: Julio Araujo Carneiro da Cunha
Co-orientador: Leonardo Vils

Esforços de inovação face aos obstáculos institucionais na América Latina: 
Identificando os efeitos da internacionalização acelerada e dos gatilhos relacionais
Autor: Vitor da Silva Bittencourt
Orientadora: Priscila Rezende da Costa

Indicados a melhor tese defendida no PPGA UNINOVE 
em 2020
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Melhor tese defendida no PPGA UNINOVE em 2020



Empreendedorismo digital no setor bancário brasileiro: Uma análise de instituições 
bancárias tradicionais com o surgimento das fintechs
Autor: Alexandre Rodrigues Pinto
Orientadora: Cristina Dai Prá Martens

Engajamento de stakeholders: Bibliometria, revisão sistemática e desenvolvimento 
de um instrumento de mensuração no turismo
Autor: Gustavo Henrique da Silva Fassione
Orientador: Benny Kramer Costa

O impacto da autocongruência no valor percebido, na satisfação e lealdade em 
shopping center
Autor: Rhuann Thadeu Destro
Orientador: Luis Fernando Varotto

Indicados a melhor dissertação defendida no PPGA 
UNINOVE em 2020
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Framework para propor alocação de agentes de transformação levando em 
consideração as competências e o tipo de abordagem de gerenciamento de 
projetos
Autor: Alcides Luiz Neto
Orientador: Luciano Ferreira da Silva

A inteligência emocional nas equipes de projeto: Precisamos falar deste assunto
Autor: Samir Cavaletti
Orientador: Flavio Santino Bizarrias

A gestão de projetos e a maturidade da indústria 4.0: A proposição de um 
modelo
Autor: Silvio Cesar Alves Teixeira
Orientadora: Cristiane Drebes Pedron

Indicados a melhor dissertação defendida no PPGP 
UNINOVE em 2020
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Mario Manzini Cianfanelli

MENÇÃO HONROSA

PRIMEIRO MESTRE EM GESTÃO DE PROJETOS 
PELO PPGP-UNINOVE

10 anos do primeiro formado (março de 2022)



Gustavo Grander

MENÇÃO HONROSA

PRIMEIRO DOUTOR EM GESTÃO DE PROJETOS 
PELO PPGP-UNINOVE

Primeiro formado (outubro 2021)



AVALIADORES DE DESTAQUE 



Foram selecionados os três avaliadores de destaque de 
cada divisão do evento

– Estratégia

– Gestão de Projetos

– Indústria 4.0

– Inovação e Empreendedorismo

– Marketing

– Sustentabilidade

Avaliadores de destaque



Marcio Augusto Lassance Cunha Filho

Nairana Radtke Caneppele Bussler

Nikiforos Joannis Philyppis Junior

Avaliadores de destaque
Estratégia



Gabriel Francisco Pistillo Fernandes

José da Assunção Moutinho

Valdemilson de Assis Alves de Araujo

Avaliadores de destaque
Gestão de Projetos



Adalberto Ramos Cassia

Gabriel Luis Victorino Souza

Walter Augusto Varella

Avaliadores de destaque
Indústria 4.0



Bibiana Volkmer Martins

Glessia Silva

Reginaldo de Jesus Carvalho Lima

Avaliadores de destaque
Inovação e Empreendedorismo



Christian Gomes e Souza Munaier

Jussara da Silva Teixeira Cucato

Maurício Alves Rodrigues Pugas

Avaliadores de destaque
Marketing



Antônio Lobosco

Eloisa Elena Ramos Dias Shinohara

Marco Antônio Casadei Teixeira

Avaliadores de destaque
Sustentabilidade



MELHORES PÔSTERES



39 - Mulheres empreendedoras: Dificuldades e a capacidade de superação no 
trabalho e na família

Darley Gabriel Gomes Bezerra - UNINOVE

Eloisa Elena Ramos Dias Shinohara - UNINOVE

Gabriela Santos De Souza - UNINOVE

85 - Consumo durante e pós-pandemia: Os impactos do comportamento do 
consumidor sob a ótica comportamentalista

Guilherme Juliani De Carvalho - UNIP

Marcelo Socorro Zambon - UNIP

258 – Impactos causados por usinas hidrelétricas em comunidades – estudo sobre 
Uhe Irapé, Brasil

Martionei Leite Gomes - CDM

Indicados a melhor pôster
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MELHORES RELATOS 
TECNOLÓGICOS



64 – Observação do executive presence no ambiente de projetos
Vlamir Fernandes da Silva – UNINOVE
José Romualdo da Costa Filho – UNINOVE
José da Silva Azanha Neto – UNINOVE
Luciano Ferreira da Silva – UNINOVE

80 - Uso de jogos de empresas para treinamento de gestão de projetos em um órgão 
público federal 
Eduardo de Lima Pinto Carreiro – UNINOVE
Emerson Antonio Maccari – UNINOVE
André Luiz Barros Nery – UNINOVE

137 - Gestão da permanência discente: Um estudo de casos múltiplos em instituições 
de ensino superior da rede privada da cidade do Rio de Janeiro
Marcia R. S. Castelucio – FPL
Ester Eliane Jeunon – FPL

Indicados a melhor relato tecnológico
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MELHORES TRABALHOS DAS 
DIVISÕES TEMÁTICAS



51 - Distribuição de valor pelo modelo de negócio: o caso da MRV Engenharia

Fabian Ariel Salum – FDC

Karina Andrea Pereira Garcia Coleta – FDC

Humberto Elias Garcia Lopes – PUC Minas

147 - Contrastando metodologias de desdobramento de metas por meio de análise 
de performance estratégica e regressão em árvore de decisão

Ângelo Bastianélli Scaramussa – UniTrento

251 – Atuação dos conselheiros externos nos conflitos da empresa familiar

Elaine Aparecida Maruyama Vieira Nakamura – UNINOVE

Ivano Ribeiro – UNIOESTE

Indicados a melhor trabalho da área de Estratégia
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Melhor trabalho da área de Estratégia



63 – Capacidades dinâmicas e capacidades de absorção no gerenciamento de projetos: Uma 
revisão sistemática da literatura
Josivan Leite Alves – POLI USP
Ely Mota Lima – POLI USP
Guilherme Henrique de Magalhães – POLI USP
Marly Monteiro de Carvalho – POLI USP

161 – Gestão de benefícios de um projeto de implantação de prontuário eletrônico do 
paciente: A perspectiva de profissionais da saúde à luz do modelo Visual Lifecycle Canvas®
Illiana Rose Benvinda de Oliveira Pereira – UFRN
Tereza Raquel da Silva Dantas – UFRN
Dmitryev Cyreneu da Silva – UFRN
Salmon Carlos Vitorino – IFRN

298 – A fuzzy AHP analysis of potential criteria for initiatives in digital transformation for 
agribusiness
Fellipe Silva Martins – UNINOVE
João Carlos Fornari Jr.
Marcos Rogério Mazieri – UNINOVE

Melhor trabalho da área de Gestão de Projetos
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Melhor trabalho da área de Gestão de Projetos



37 – Usos de tecnologias habilitadoras para a agricultura 4.0 na cadeia de suprimentos visando 
a redução de desperdícios
Ana Clara Hackenhaar Kellermann – UNISC
Eduardo Baldo Moraes – UNISC
Pedro de Oliveira Leivas – UNISC
Liane Mahlmann Kipper – UNISC

146 - O impulsionamento da indústria 4.0 por meio dos ecossistemas de inovação
Marina Gois Silva – DOCTUM
Breno Eustáquio da Silva – DOCTUM
Ana Paula Cota Moreira – DOCTUM
Gardenia Staell Andrade – DOCTUM

299 – Identificação de critérios para a utilização de análise multicritério no tratamento de 
vulnerabilidade de segurança da informação na indústria 4.0
Rodrigo Silva Sotolani – CPS
Isabella de Araujo Cionini Menezes – CPS
Napoleão Verardi Galegale – CPS
Marcelo Duduchi Feitosa – CPS

Indicados a melhor trabalho da área de Indústria 4.0
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Melhor trabalho da área de Indústria 4.0



46 – A percepção individual para adesão a inovações tecnológicas por profissionais 
de contabilidade: uma estudo a luz da TUAUT
Luciano José da Paixão Fiel Reis – UNINOVE

70 – Elementos capacitadores de hackatons e seu impacto para os resultados em 
evento para o desenvolvimento de software
Cecilia Schaedler – UNISINOS
Douglas Wegner – UNISINOS
Flávio Régio Brambilla – UNISC

222 – Tecnologia chinesa: Um estudo da imagem e do desejo de posse, utilizando a 
escala Technology Readiness Index – TRI
Amynthas Cristiano Novaes – FPL
Bruno Pellizzaro Dias Afonso – IFMG
Thalles Augusto Tissot-Lara – PUC Minas
José Edson Lara – FPL

Indicados a melhor trabalho da área de Inovação e Empreendedorismo
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70 – Elementos capacitadores de hackatons e seu impacto para os resultados em 
evento para o desenvolvimento de software
Cecilia Schaedler – UNISINOS
Douglas Wegner – UNISINOS
Flávio Régio Brambilla – UNISC

222 – Tecnologia chinesa: Um estudo da imagem e do desejo de posse, utilizando a 
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Bruno Pellizzaro Dias Afonso – IFMG
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Melhor trabalho da área de Inovação e Empreendedorismo



164 – Variáveis comportamentais do processo de compra de produtos verdes: Uma revisão 
sistemática da literatura
Rafaela Ângela Mateus Souto Maior – UFRPE
Edson Ramos de Oliveira Junior – UFRPE
Ana Regina Bezerra Ribeiro – UFRPE
Laura Maria Abdon Fernandes – UFRPE

184 - O m-commerce na pandemia da COVID-19: O efeito do medo da COVID-19 e o da 
autoeficácia na lealdade de consumidores
Eduardo Mesquita - UNINOVE
Marcela Carvalho Gonzalez – FEA USP
Christian Gomes e Souza Munaier – FEA USP
Eliane Herrero Lopes – UNINOVE

243 – Atrativo ou não? Eis a questão! Composto de marketing como ferramenta de análise em 
aglomerados não planejados de serviços de saúde sob a perspectiva dos usuários
Juliana Alves Campos – UFS
Rosângela Sarmento Silva – UFS
Maria Elena León Olave – UFS

Indicados a melhor trabalho da área de Marketing
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133 – As influências dos antecedentes de irresponsabilidade social corporativa e as ações 
passadas nas emoções e no comportamento de resposta da tríade da hostilidade: O caso de 
Brumadinho
Letícia Mattiuz Bragagnolo – PUCRS
Marcus César Ribeiro Campos Sobrinho – PUCRS
Ana Clarissa Matte Zanardo dos Santos – PUCRS

155 – Alinhamento dos objetivos de desenvolvimento sustentável da agenda 2015 – 2030 ao 
planejamento estratégico sustentável: Um diagnóstico na região Sul do Piauí
José Welliton Silva do Nascimento – UESPI
Pedro de Sousa Araújo
Beatriz Lustosa Lima
Kaetana Alves Cerqueira – UESPI

166 – Serviços ecossistêmicos e investimentos ambientais: Um estudo de caso da Usina 
Hidroelétrica de Itaipu
Fabrício Baron Mussi – PUCPR
Anderson Catapan – UTFPR
Anderson Braga Mendes – Itaipu Binacional

Indicados a melhor trabalho da área de Sustentabilidade
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Melhor trabalho da área de Sustentabilidade



MELHOR TRABALHO DO IX SINGEP



133 – As influências dos antecedentes de irresponsabilidade social 
corporativa e as ações passadas nas emoções e no comportamento 
de resposta da tríade da hostilidade: O caso de Brumadinho
Letícia Mattiuz Bragagnolo – PUCRS
Marcus César Ribeiro Campos Sobrinho – PUCRS
Ana Clarissa Matte Zanardo dos Santos – PUCRS

Melhor trabalho do IX SINGEP



TRABALHOS SELECIONADOS PARA 
FAST TRACK



• 37 revistas parceiras

• Total de 131 trabalhos destinados para o fast track

• 41% dos trabalhos apresentados no evento foram 
direcionados para fast track

• Algumas revistas realizarão números especiais com 
artigos do evento

Fast track



98 - Capacidade absortiva: uma meta-revisão

RAUSP Management Journal



117 - A Estrutura Intelectual da Depleção do Ego: Tópicos 
Emergentes, Tendências e Oportunidades de Pesquisas Futuras

184 - O m-commerce na pandemia da COVID-19: O efeito do 
medo da COVID-19 e o da autoeficácia na lealdade de 
consumidores

BJMkt - Brazilian Journal of
Marketing



160 – Inovação organizacional: Validação de uma escala 
multidimensional para micro e pequenas empresas

INMR – Innovation and
Management Review



53 – A orientação para metas dos gerentes de projetos e a 
eficiência do projeto e desempenho da equipe de projetos: O 
papel da orientação empreendedora

REGE – Revista de Gestão



264 – Empreendedorismo por necessidade: O efeito mediado da motivação 
empreendedora e do foco regulatório

267 – A identificação de políticas públicas de estímulo ao empreendedorismo 
e a promoção do desenvolvimento regional: revisão sistemática da literatura

339 – Mulheres empreendedoras: Os impactos da pandemia nos aspectos 
emocionais e cognitivos de seus negócios

340 – A abordagem integrativa no estudo de resiliência no 
empreendedorismo feito por mulheres

REGEPE – Revista de Empreendedorismo 
e Gestão de Pequenas Empresas



215 – Possíveis impactos da reforma tributária para o Estado

250 – Assimetria de informações: O rating soberano brasileiro na 
avaliação das agências de classificação de risco

251 – Atuação dos conselheiros externos nos conflitos da 
empresa familiar

CGG – Contabilidade, Gestão e 
Governança



36 – Modelos de negócio e avaliação de impacto social como o 
framework integrativo

337 – Gestão de riscos e desastres e as desigualdades sociais: a 
experiência de Brumadinho após o rompimento da barragem de 
Córrego do Feijão

RGSA – Revista Gestão Social e 
Ambiental



121 - Consumo em tempos de Covid-19: Estado da arte e agenda 
de pesquisa

CONTEXTUS Revista Contemporânea 
de Economia e Gestão 



63 – Capacidades dinâmicas e capacidades de absorção no 
gerenciamento de projetos: Uma revisão sistemática da 
literatura

99 – Quarentena e home office sem pijama: Cognição do 
vestuário e o poder das roupas sobre a autoimagem e a 
produtividade

Revista Alcance



123 – Práticas de inovação aberta e impactos no desempenho de 
organizações do agronegócio em Mato Grosso

206 – Estrutura intelectual da pesquisa sobre o efeito priming: 
Uma análise bibliométrica

Revista Economia & Gestão



255 – Desenvolvimento de instrumento para avaliar percepção 
de risco na intenção comportamental da adoção de aplicativos 
de mobilidade na região metropolitana de São Paulo em tempos 
de pandemia do COVID-19

342 - Empresas sociais e o primeiro setor - Distinções ideológicas 
na proposição de soluções e atuações na periferia paulistana

Gestão & Regionalidade



46 – A percepção individual para adesão a inovações 
tecnológicas por profissionais de contabilidade: Um estudo a luz 
da TUAUT

129 – Gestão de portfólio de projetos de P&D: O caso de uma 
unidade pública de pesquisa

261 – Pescadores, incentivos econômicos e cooperação: Um 
estudo a partir do jogo do bem público

Revista Gestão & Tecnologia



34 – O comportamento de compartilhamento do conhecimento 
em jovens trabalhadores universitários: uma perspectiva durante 
a COVID-19

77 – Aprendizagem na transformação de organizações com a 
implantação de métodos ágeis

Future Studies Research Journal



133 – As influências dos antecedentes de irresponsabilidade social 
corporativa e as ações passadas nas emoções e no comportamento de 
resposta da tríade da hostilidade: O caso de Brumadinho

155 – Alinhamento dos objetivos de desenvolvimento sustentável da 
Agenda 2015 – 2030 ao planejamento estratégico sustentável: Um 
diagnóstico na região sul do Piauí

166 – Serviços ecossistêmicos e investimentos ambientais: Um estudo 
de caso da Usina Hidrelétrica de Itaipu

GEAS – Revista Gestão Ambiental e 
Sustentabilidade



51 - Distribuição de valor pelo modelo de negócio: O caso da MRV Engenharia

147 – Contrastando metodologias de desdobramento de metas por meio de 
análise de performance estratégica e regressão em árvore de decisão

150 – Modelo multicritério para avaliação de desempenho de empresas 
incubadas

282 – Contributos da avaliação do desempenho para o desenvolvimento do 
capital intelectual no setor público

313 – Gestão de stakeholders e o gerenciamento de projetos de eventos em 
universidades públicas: Um estudo de caso

RIAE – Revista Ibero-Americana de 
Estratégia



14 – Esforços de inovação das empresas nos países latino-
americanos

338 – Inovação no setor público como resposta a problemas 
diversificados: Intervenções dos laboratórios de inovação em 
governo na América Latina

INTERNEXT – Revista Eletrônica de 
Negócios Internacionais 



23 – Um estudo sobre os princípios norteadores do ciclo de vida do gerenciamento de 
projetos

89 – Análise da implementação de um sistema ERP para controle de saídas do 
almoxarifado de uma empresa

90 - A gestão da comunicação em projetos de melhoria sistêmica

144 - A contribuição da metodologia ágil Dual-Track na gestão de projetos digitais

161 – Gestão de benefícios em um projeto de implantação de prontuário eletrônico 
do paciente: A perspectiva de profissionais da saúde à luz do modelo visual Lifecycle
Canvas®

298 – A fuzzy AHP analysis of potential criteria for initiatives in digital transformation 
for agribusiness

GeP – Revista Gestão e Projetos



132 – Business Process Management em serviços: Um estudo 
em empresas de consultoria

328 – As relações e práticas institucionais na cotonicultura 
decorrentes da regulamentação

341 - Empresas Sociais – As redes neurais como solução de 
análise e disponibilização de crédito para a base da pirâmide 
econômica

Revista Científica Hermes



104 – Governança em projetos de infraestrutura: Uma revisão 
sistemática da literatura internacional

IJPBR – International Journal of 
Professional Business Review



109 – Gamificação aplicada à gestão do conhecimento: Um estudo de caso em uma 
empresa de logística

192 – Um panorama sobre as abordagens do empreendedorismo e inovação no 
setor público

237 – Seleção e análise de um portfólio bibliográfico sobre avaliação de 
desempenho em gestão de projetos de TI

245 – A influência das inteligências emocional e cultural no sucesso dos projetos, 
um estudo quantitativo

288 - Análise de patentes para a medição do impacto tecnológico: uma revisão 
bibliométrica da literatura

289 – Empreendedorismo inovador: Uma revisão sistemática da literatura

RASI – Revista de Administração, 
Sociedade e Inovação



5 – Logística em tempos de pandemia: O caso dos brechós do 
Distrito Federal

70 – Elementos capacitadores de hackathons e seu impacto para 
os resultados em evento para o desenvolvimento de software

194 – Pré-incubação como impulsionadora da educação 
empreendedora: Uma análise no Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – campus Rondonópolis

REMIPE - Revista de Micro e Pequenas Empresas e 
Empreendedorismo da Fatec Osasco



156 – Inovação no setor hoteleiro no contexto de crise da COVID-
19

311 – Governança corporativa no esporte: Um estudo de caso 
em um clube de futebol em Cuiabá

Podium Sport, Leisure and Tourism
Review



102 – Mensurando o valor das ideias, um estudo do programa de 
inovação na LAR Cooperativa, Paraná-Brasil

207 – A política nacional de resíduos sólidos e a redução de 
impactos ambientais negativos: Viabilizando cidades e 
comunidades sustentáveis

Gestão & Desenvolvimento



2 – Framework para o gerenciamento das fases de pré-projeto 
aplicado ao desenvolvimento de um produto inovador

78 – A aprendizagem e a estratégia na gestão de projetos

Revista Foco – Interdisciplinary
Studies



6 – Uso de veículos elétricos no transporte de cargas: avaliação das 
baterias de íons de Lítio em fim de vida com base nos conceitos da EC

87 – Análise dos pontos de coleta do óleo vegetal residual no Brasil 
para a logística reversa

145 – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) em empresas: 
Panorama da atuação  empresarial na agenda 2030 no Brasil

235 – Modelos de negócios e sustentabilidade: Oportunidades e 
dificuldades percebidas por micro e pequenas empresas

257 – O papel do empreendedorismo no setor de energias renováveis: 
Uma revisão da literatura

322 – Construção do capital intelectual em modelos de negócios 
sustentáveis: Um framework integrado

Sustentabilidade – Diálogos Interdisciplinares



106 – Atuação do patrocinador na governança de projetos com 
base no modelo de gestão visual de projetos Life Cycle Canvas®: 
Evidências de uma instituição pública de ensino

110 – Gamificação: Proposta de um modelo de criação de jogo 
para o ambiente corporativo

Revista ENIAC Pesquisa



16 – Gestão de pessoas através dos aspectos comportamentais nas 
organizações

159 – Impacto da transformação ágil nos escritórios de projetos

198 – Restaurantes  universitários nas instituições federais de ensino superior 
brasileira: Um olhar nos modelos de gestão

321 – A influência das soft skills na comunicação em projetos de construção 
civil

323 – A capacitação em ambientes de projetos: Uma revisão sistemática 
sobre o caminho da andragogia

AER – Administração de Empresas 
em Revista



50 – Os riscos em operações de concessão de crédito em 
empresas de pequeno porte

295 – Características pertinentes ao volume das operações de 
crédito das cooperativas de crédito: Estudo considerando a 
quantidade de cooperados e o sistema cooperativo no período 
de 2019 a 2020

CAFI – Contabilidade, Atuária, 
Finanças & Informação



7 – Logística reversa de vidros: Perspectivas na visão dos empresários 
do setor varejista e de conveniências

164 – Variáveis comportamentais do processo de compra de produtos 
verdes: Uma revisão sistemática da literatura

243 – Atrativo ao não? Eis a questão! Composto de marketing como 
ferramenta de análise em aglomerados não planejados de serviços de 
saúde sob a perspectiva dos usuários

269 – Otimização da gestão do conhecimento e dos processos de 
comunicação nas equipes de inovação do varejo

RMR – Retail Management Review



21 – Simulação de um sistema de geração de energia elétrica, a partir 
de resíduos sólidos urbanos: Uma abordagem sistêmica com a ótica de 
viabilidade financeira

103 - Aeroportos inteligentes: O embarque para o futuro

115 – Análise de cocitações em múltiplas perspectivas sobre KPIs de 
sustentabilidade

152 – Caracterização morfométrica do projeto da Bacia Hidrográfica do 
Açude Gangorra localizado em Granja-CE

181 – Análise sobre a segurança digital em smart cities

190 - Cidades inteligentes e a qualidade de vida dos cidadãos: Uma 
revisão da literatura

287 – Cidades inteligentes: O perfil dos empreendedores privados

Journal of Urban Technology and 
Sustainability



24 – Gestão de processos: Um estudo na Unidade de Atendimento da Advocacia Geral 
da União em Minas Gerais

29 – Sistemas supervisores direcionados à quarta revolução industrial e aplicação das 
tecnologias disruptivas: Revisão sistemática da literatura

37 – Usos de tecnologias habilitadoras para a agricultura 4.0 na cadeia de suprimentos 
visando a redução de desperdícios

38 – Educação 4.0: Benefícios no uso de tecnologias da indústria 4.0 em tempos de 
pandemia

108 – Desenvolvimento de uma árvore mínima geradora por meio de algoritmos de 
simulação

111 – Sistemas cyber-físicos na área da saúde (2016-2020): Um mapeamento de 
literatura do tema na base de dados Scopus

EXACTA – Engenharia de Produção



124 – Inovação tecnológica em análise de peças: Aplicação de scanner 3D em 
medição dimensional de motores

131 - Tecnologias da Indústria 4.0: Os benefícios de sua adoção em empresas do 
Setor Automotivo Brasileiro

146 – O impulsionamento da indústria 4.0 por meio dos ecossistemas de inovação

153 – Indústria 4.0: Produção científica e perspectivas

157 – Avaliação da ecoeficiência na implementação de sistema de traceability
com uso de QR Code em um processo de manuseio de materiais: Estudo de caso

167 - Tecnologias da indústria 4.0 e barreiras à adoção destas tecnologias, 
segundo uma revisão de literatura

EXACTA – Engenharia de Produção



197 - Aplicação do modelo de transformação “Lean” na resolução de problemas de 
negócio

211 – Utilização do AHP na escolha de um sistema de alimentação portátil para veículos 
autônomos

232 – Os benefícios da indústria 4.0 e a sua integração na manufatura enxuta: Uma revisão 
sistemática da literatura

248 - Upgrade in the pedagogical guidelines of the Production Engineering course: An 
application from Graph theory to industry 4.0 integration

299 – Identificação de critérios para a utilização de análise multicritério no tratamento de 
vulnerabilidade de segurança da informação na indústria 4.0

330 - Oportunidades de pesquisa sobre indústria 4.0 e o setor de bebidas – Uma revisão 
sistemática de literatura

EXACTA – Engenharia de Produção



112 - Inovação frugal e teoria das restrições: um estudo da distribuição 
centralizada de medicamentos oncológicos no estado do Rio Grande do Sul

118 - Desenvolvimento de softwares robôs de busca para patentometria nas 
plataformas: Web of Science, Espacenet e US Patent

135 – Redes de promoção às colaborações no front end da inovação: Uma revisão 
sistemática da literatura

165 – Aplicabilidade de IA: Análise preditiva do setor de serviços no mercado de 
trabalho de Florianópolis

174 – Uma revisão sistemática da literatura sobre a aplicação de blockchain na 
cadeia de suprimentos de saúde

IJI – International Journal of Innovation



191 – Gestão da inovação radical: Revisão sistemática de modelos e insights a partir 
da teoria da complexidade

196 – Política de inovação: O caso de uma instituição científica, tecnológica e de 
inovação do Rio Grande do Sul

222 – Tecnologia chinesa: Um estudo da imagem e do desejo de posse, utilizando a 
escala Technology Readiness Index - TRI

268 – Entendendo a relação entre capacidades dinâmicas e inovação disruptiva: Uma 
revisão de escopo

306 - O capital social das redes sociais online: Um estudo com gerentes de TI

320 – Capacidade absortiva, bem-estar e orientação à aprendizagem como preditores 
do comportamento inovador no trabalho

IJI – International Journal of Innovation



31 - Mecanismos para a captura e transferência de conhecimento tácito entre 
projetos

42 - Uso de Fluxo de Valor Ágil em Equipe de Projeto de Desenvolvimento de 
Software

59 – Gerenciamento de projetos na construção civil: Fluxo de processos em 
empresa de pequeno porte

61 – Daily meetings como solução para barreiras de comunicação de times virtuais 
de múltiplos projetos

64 – Observação do executive presence no ambiente de projetos

IPTEC – Revista Inovação, Projetos 
e Tecnologias



75 - Fatores Críticos de Sucesso na Governança em Gestão de Projetos Complexos

80 - Uso de jogos de empresas para treinamento de gestão de projetos em um 
órgão público federal

97 - Teoria das filas e simulação de eventos discretos para otimização do 
atendimento negocial em uma agência bancária

137 - Gestão da Permanência Discente: um estudo de casos múltiplos em 
Instituições de Ensino Superior da rede privada da cidade do Rio de Janeiro

182 - Lições aprendidas da Implantação de Quinze Escritórios de Gerenciamento 
de Projetos no Estado de Santa Catarina - Brasil

IPTEC – Revista Inovação, Projetos 
e Tecnologias



186 – Treinamento elaboração de pacote técnico para licitação

233 - Avaliação dos Impactos Econômicos de Tecnologias Agrícolas: O Caso dos 
Clones de Cajueiro Anão Precoce BRS 226 e Embrapa 51

279 - Implantação de um escritório de projetos de inovação e desenvolvimento 
local em uma instituição de educação, ciência e tecnologia

312 - Endomarketing estratégico: Estudo da percepção dos colaboradores de uma 
empresa da região metropolitana de Campinas

336 – Práticas de gerenciamento de projetos no tratamento oncológico

IPTEC – Revista Inovação, Projetos 
e Tecnologias



CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO

Parabéns aos premiados,  
homenageados e que receberam 

fast track!

21 de outubro de 2021


