
 

 

 

 
 

XXII Congresso Brasileiro de Automática (CBA 2018) 
 

09 a 12 de setembro de 2018 no Hotel Tropical Tambaú – João Pessoa – PB 
 

Sessão Especial: Indústria 4.0 (Digital Manufacturing) 
 

Organizadores: José Reinaldo Silva e Carlos Eduardo Pereira 

 

Descrição: O termo Indústria 4.0 foi cunhado em 2011 na feira de Hanover com 

participação destacada da indústria.  Entretanto, é preciso ter em mente que o tema 

“Manufatura Digital” já vinha sendo discutido desde o final de 2008, culminando com 

um artigo muito citado do Detlef Zuhelke em 2010 sobre o tema. Assim, 

independentemente do efeito de marketing que cerca este tema, temos sim uma nova era 

que sucede a manufatura integrada, onde os requisitos de automação são ainda mais 

importantes. Por este motivo, o Comitê Técnico de Automação da Manufatura (CTAM) 

está promovendo uma seção técnica neste tema, com o objetivo de reunir o que existe 

no momento em termos de pesquisa nesta área no Brasil. 
 

Chair das Seções Especiais: Carlos Eduardo Pereira, vice-chair do CETAM, membro da 

diretoria do IFAC 
 

Mediador: José Reinaldo Silva, chair do (CTAM) 

Instruções para submissão: 
 

• Submeta seu artigo normalmente e indique no processo que este artigo se destina a 

uma Seção Especial 
 

• Escolha a Seção Especial Manufatura 4.0 
 

• O seu artigo será direcionado para  revisores ligados ao tema. 
 

• Será apresentado a uma platéia também envolvida com o tema. 
 

• Artigos escolhidos pelos revisores do CTAM serão convidados a submeter uma versão 

mais detalhada para a revista da SBA (em inglês). 
 

• O chair e vice do CTAM  estao em busca de outros veículos para publicação dos 

artigos de destaque. 
 

Datas importantes e informações adicionais sobre o processo de submissão de trabalhos 

estarão disponíveis em: 
 

http://www.ufpb.br/cba2018/ 
 

Contatos: 
 

José Reinaldo Silva 

Escola Politécnica-USP 

Chair do CTAM 

 Carlos Eduardo Pereira 

UFRGS 

Co-chair do CTAM 
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