trabalho, sem qualquer identificação dos autores ou suas instituições.
3. O campo Paper Abstract deverá ser preenchido com o Resumo
de, no máximo, 150 palavras, seguido por 3 palavras-chave e pelo
nome da área de classificação principal do trabalho, escolhida entre
aquelas assinaladas no campo Paper Topics. A seguir, no caso de
resumos escritos em português ou espanhol, deverá vir o Abstract
em inglês e as key words, traduzindo fielmente o Resumo e as
palavras-chave.
Arquivos com Trabalhos Completos
A submissão do texto completo se completará com o envio de
arquivo doc ou pdf anexado ao formulário de submissão.
1. Neste arquivo, a primeira página do texto conterá apenas o título
do trabalho e a segunda página iniciará com a Introdução.
2. Não numere as páginas deste arquivo, que deverão ter cabeçalho
e rodapé em branco.
Refer ências
As citações no texto devem conter o último sobrenome do autor,
seguido, entre parêntesis, do ano da publicação. As referências no
final do texto devem estar em ordem alfabética do último sobrenome
do primeiro autor.
PÔSTERES
1. O texto do resumo submetido para apresentação como pôster
deverá ter, no mínimo, 150 palavras e, no máximo, 450, incluindo 3
palavras-chave.
2. O resumo de pôster não precisará conter referências.
3. A submissão de Pôster também deverá ser precedida de
cadastramento.
Margens, Espaçamento e Fonte
Os textos de todos os tipos de trabalho deverão ser encaminhados
utilizando
1. Páginas no tamanho A4 (29,7 x 21,0 cm);
2. Margem superior de 3,3 cm, inferior de 2,5 cm e laterais de 2,9
cm;
3. Espaçamento simples entre linhas;
4. Coluna única;
5. Fonte Times New Roman 11
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Informações
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sobrapo@sobrapo.org.br
Tel/fax: (12) 3123.2855
Endereço para submissão:
Novamente, a exemplo dos Simpósios anteriores, as
submissões dos artigos e pôsteres serão
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https://submissoes.sbc.org.br/xliii_sbpo
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1 – Modelo com a formatação estará disponível na página
www.feg.unesp.br/dpd/xliiisbpo
2– Os trabalhos que, na avaliação dos referees, desrespeitem
as normas de formatação serão sumariamente rejeitados.
Reservas de hotel e compra de passagens:
Projeto Aquarius
http://www.projetoaquarius.com.br/xliiisbpo
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Justiça Social.

COMITE CIENTIFICO – XLIII SBPO 2011
Luiz Satoru Ochi - UFF (Presidente) - luiz.satoru@gmail.com

Adiel Teixeira de Almeida - UFPE - almeidaatd@gmail.com
Annibal Parracho Sant´Anna - UFF - annibal.parracho@gmail.com
Celso da Cruz Carneiro Ribeiro - UFF - celso.ribeiro@gmail.com
Felipe Martins Müller - UFSM - felipe@inf.ufsm.br
Fernando Augusto Silva Marins - UNESP - fmarins@frg.unesp.br
Geraldo Robson Mateus - UFMG - mateus@dcc.ufmg.br
Henrique Pacca Loureiro Luna - UFAL - pacca@tci.ufal.br
Horacio Hideki Yanasse - INPE - horacio@lac.inpe.br
João Carlos Namorado Clímaco - FEUC (Portugal) - jclimaco@inescc.pt
José Arnaldo Barra Montevechi - UNIFEI - montevechi@unifei.edu.br
Mauricio Guilherme de Carvalho Resende - AT&T (USA) mgcr@research.att.com
Nélio Domingues Pizzolato - PUC-RIO - ndp@puc-rio.br
Nelson Maculan Filho - UFRJ - maculan@cos.ufrj.br
Reinaldo Morabito Neto - UFSCar - morabito@power.ufscar.br
Virgílio José Martins Ferreira Filho - UFRJ - virgilio@ufrj.br

COMITE ORGANIZADOR – XLIII SBPO 2011
Ubirajara Rocha Ferreira - UNESP (Presidente) - ferreiur@feg.unesp.br
Alexandre Ferreira de Pinho - UNIFEI - pinho@unifei.edu.br
Antônio Augusto Chaves - UNIFESP - antoniochaves@gmail.com
Celma Ribeiro - USP – celma@usp.br
Denise Beatriz T. P. A. Ferrari - ITA - denise@stat.ucla.edu
Fabiano Leal - UNIFEI - fleal@unifei.edu.br
Fernando Augusto Silva Marins - UNESP - fmarins@feg.unesp.br
José Arnaldo Barra Montevechi - UNIFEI - montevechi@unifei.edu.br
Kelly Cristina Poldi - UNIFESP - kelly.poldi@unifesp.br
Luiz Leduíno Neto - UNIFESP - luiz.leduino@unifesp.br
Nandamudi L. Vijaykumar - INPE - vijay@lac.inpe.br
Philippe Devloo – UNICAMP - phil@fec.unicamp.br
Rita de Cássia Meneses Rodrigues - INPE - rita@lac.inpe.br
Rodrigo Scarpel - ITA - rodrigo@ita.br

PUBLICAÇÃO
Os trabalhos completos, os textos dos minicursos e os relatórios
de Iniciação Científica que foram aceitos – e apresentados –
durante o Simpósio, serão publicados nos Anais do Simpósio. Os

CHAMADA DE TRABALHOS
O XLIII Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional será realizado no
período de 15 a 18 de agosto de 2011, em Ubatuba – SP. Para este
Simpósio, a SOBRAPO está recebendo artigos científicos, propostas
de minicursos e candidaturas de trabalhos de alunos de graduação ao
Prêmio de Iniciação Científica, nas seguintes áreas:
AD&GP
ADM
AdP
AG&MA
DEA
EDU
EN
EST GF IND L&T MH MP OA OC P&G PM SA SE SIM TAG TEL&SI

PO na Administração & Gestão da Produção
Apoio à Decisão Multicritério
PO na Administração Pública
PO na Agricultura e Meio Ambiente
Análise Envoltória de Dados
PO na Educação
PO na Área de Energia
Estatística
Gestão Financeira
PO na Indústria
Logística & Transportes
Metaheuristicas
Modelos Probabilísticos
Outras Aplicações em PO
Otimização Combinatória
PO na Área de Petróleo & Gás
Programação Matemática
PO na Área de Saúde
PO em Serviços
Simulação
Teoria e Algoritmos em Grafos
PO em Telecomunicações e Sistemas de Informações

MINICURSOS (MC)
As propostas de minicursos devem indicar o tema do minicurso e o
nível de formação desejado da audiência, com um resumo contendo
os principais tópicos a serem abordados, prevendo uma carga
horária de 4 horas de aula. Os proponentes dos minicursos devem
ter o nível de doutor. O texto completo dos minicursos selecionados
deve ser entregue até 25/07/2011.
PRÊMIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA (PIC)
A SOBRAPO concederá mais uma vez um prêmio ao melhor trabalho
de iniciação científica submetido e apresentado por alunos
matriculados em curso de graduação durante 2010. Os candidatos
devem preencher ficha de identificação e submeter um relatório de,
no máximo, 8 páginas, respeitando as normas de formatação dos
trabalhos completos e informando, junto aos nomes dos alunos, os
nomes dos seus professores orientadores e suas instituições. O
Resumo deve detalhar a participação de cada candidato no trabalho.

resumos dos trabalhos completos, dos minicursos e dos pôsteres
serão publicados no Livro de Resumos do Simpósio.

PRÊMIO ROBERTO DIÉGUEZ GALVÃO
A SOBRAPO está oferecendo prêmios, no valor de US$1.000,00 (mil
dólares) para o melhor trabalho submetido em inglês e apresentado
durante o Simpósio.

SESSÕES TÉCNICAS
Podem ser submetidos trabalhos completos (TC), de no máximo 12
(doze) páginas, para apresentação oral, e resumos de uma página,
para exibição em formato Pôster.
LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE TRABALHOS COMPLETOS
Cada autor poderá submeter, no máximo, 3 (três) trabalhos para
apresentação oral. Esta limitação não se aplica às demais formas de
participação.
IDIOMAS
Português, Inglês ou Espanhol.
OBRIGATORIEDADE DA INSCRIÇÃO
Pelo menos um dos autores deverá ter sua inscrição no Simpósio
efetuada até 25/07/2011 para que o trabalho aceito seja incluído na
Grade de programação.

Prazos:
Trabalhos completos, minicursos e
relatórios de iniciação científica

Submissão
30/04/2011

Pôsteres

Submissão
27/06/2011

Respostas
15/06/2011
Respostas
15/07/2011

VALORES DA TAXA DE INSCRIÇÃO

SÓCIOS
ESTUDANTES
PROFISSIONAIS

ATÉ 21/06
R$200,00
R$90,00
R$350,00

APÓS 21/06
R$250,00
R$120,00
R$450,00

Para poder inscrever-se na qualidade de sócio, a condição é ter
quitado a anuidade de 2011, ou quitá-la no ato da inscrição. A
submissão da candidatura de sócio-estudante precisa ser endossada
por um sócio titular.
OBS.: Para efeitos de inscrição, os sócios da ABE, APDIO, ICHIO e
EPIO são considerados sócios da SOBRAPO.
NORMAS DE FORMATAÇÃO
Os trabalhos que, na avaliação dos avaliadores, desrespeitem as
normas de formatação serão sumariamente rejeitados.
FORMULÁRIO DE SUBMISSÃO DE TRABALHO COMPLETO
1. A primeira página dos trabalhos publicados será constituída com
as informações fornecidas no formulário de submissão de trabalho.
Para tanto, é importante que os nomes de TODOS os autores sejam
cadastrados ao ser preenchido o formulário.
2. No campo Paper Title deve ser informado apenas o título do

