
VIII SIMPÓSIO DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
Logística estratégica: ferramenta de competitividade para as organizações

De 07 a 08 de junho de 2021.

Num  mercado  cada  dia  mais  competitivo  e  globalizado,  falar  sobre  Logística

Estratégica é urgente. Neste ano, o Curso Superior de Tecnologia em Logística realiza, em

formato totalmente digital, o VIII SIMPÓSIO DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES, com

o  tema:  Logística  estratégica  -  ferramenta  de  competitividade  para  as  organizações.

Farão parte  da  programação palestra,  case  empresarial  e  apresentações  orais  de  trabalhos

científicos com transmissão pela plataforma YouTube e Google Meet. O Evento será aberto

aos estudantes do IFG e a todos as pessoas que tiverem interesse pelo tema.

ORIENTAÇÕES SOBRE INSCRIÇÃO E FREQUÊNCIA

É  necessário  realizar  inscrição  no  Guia-Certificação  Institucional  (GCI)

https://computacaoifg.com.br/gci/ como  participante  no  evento  VIII  SIMPÓSIO  DE

LOGÍSTICA E TRANSPORTES para garantir comprovante de frequência.

Somente serão válidas as participações devidamente registradas na lista de frequência.

Será  disponibilizado  um  link  em  cada  atividade  para  o  acesso  e  registro  da  frequência

(mediante a digitação do nome completo).

ORIENTAÇÕES SOBRE ACESSO AOS CERTIFICADOS 

Os  certificados  serão  disponibilizados  no  Guia-Certificação  Institucional  (GCI)

https://computacaoifg.com.br/gci/ em até 15 dias após o evento.

ORIENTAÇÕES SOBRE INSCRIÇÃO, FORMATAÇÃO E ENVIO DE TRABALHOS

CIENTÍFICOS

É  necessário  realizar  inscrição  no  Guia-Certificação  Institucional  (GCI)

https://computacaoifg.com.br/gci/ como  participante  no  evento  VIII  SIMPÓSIO  DE

LOGÍSTICA E TRANSPORTES para propor o Trabalho Científico.  

A formatação do trabalho deverá seguir as regras de formatação (clique aqui para ter

acesso  às  informações  e  acessar  o  formulário  onde deverá  ser  inserido  o  texto  e  demais

dados).  

A submissão do trabalho será via e-mail logistica.anapolis@ifg.edu.br No assunto do

e-mail  escreva  o  nome  do  primeiro  autor  e  de  uma  das  áreas  temáticas  do  evento

(administração  pública;  empreendedorismo;  ensino,  pesquisa  e  capacitação  docente  em

administração;  finanças  e  economia;  gestão  da  sustentabilidade;  gestão  de  informações  e

tecnologia; gestão de operações e logística; gestão de pessoas e relações de trabalho; gestão
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de  processos  e  qualidade;  liderança;  marketing;  teoria  geral  da  administração;  gestão  e

negócios). 

*Os trabalhos científicos aprovados e apresentados serão publicados nos ANAIS DO  VIII

SIMPÓSIO DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES.

DATAS IMPORTANTES - TRABALHOS CIENTIFICOS

ATIVIDADES DATAS

Início da Submissão de Artigos 11 de maio de 2021

Fim da Submissão de Artigos 25 de maio de 2021

Resultado dos Trabalhos Aceitos para Apresentação / Publicação 02 de junho de 2021

Divulgação dos links de acesso às salas virtuais onde ocorrerão as apresentações 04 de junho de 2021

Publicação  dos  trabalhos  aprovados  e  apresentados  nos  Anais  do  VIII
SIMPÓSIO DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES Em até 120 dias após o 

evento
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