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SBC Horizontes

Chamada de Contribuições
SBC HORIZONTES

A mais nova publicação eletrônica sobre carreira em Computação da SBC
http://www.sbc.org.br/horizontes

A SBC Horizontes é a publicação da Sociedade
Brasileira de Computação voltada especificamente
para auxiliar estudantes (graduação e pós) e recémgraduados em busca de uma carreira de sucesso em
Computação. O conteúdo da revista é diversificado
e está em constante atualização para atender às
expectativas dos sócios jovens da SBC.
Prazo para contribuir com a quarta edição da SBC
Horizontes: 25 de outubro de 2009.
COMO PARTICIPAR
PROFISSIONAIS EM COMPUTAÇÃO
Submeta artigos, entrevistas e sugestões
Divulgue eventos
Avalie artigos1
ESTUDANTES & RECÉM-GRADUADOS EM COMPUTAÇÃO
Submeta artigos e sugestões
Submeta suas dúvidas sobre carreira
Avalie artigos1
Compartilhe suas idéias com os demais estudantes
Trabalhando ou estudando fora do Brasil?
Compartilhe sua experiência!
Participou de ou ganhou algum prêmio em evento
da SBC? Nos conte como foi!
Possui dicas de ferramentas, websites e afins?
Compartilhe conosco!
EMPRESAS
Interessado em divulgar a sua empresa através do
website da Revista SBC Horizontes? Entre em
contato e pergunte sobre as possibilidades de
patrocínio.
O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE A
SBC HORIZONTES
1) FICHA TÉCNICA:
−
Público-alvo: estudantes (graduação e pós) e
recém-graduados em Computação e áreas afins
−
Periodicidade: 3 vezes/ano
−
Conteúdo: dividido em colunas (ver item 3
para lista completa)
−
Acesso ao conteúdo: aberto (sócios e não
sócios da SBC)

1

Para participar como avaliador de artigos, envie um email
para horizontes@sbc.org.br informando de quais colunas
gostaria de avaliar artigos e link para o seu cv Lattes.

−
−
−

−
−

Quem pode submeter conteúdo: qualquer
pessoa (sócio ou não)
Editoras-chefe: Mirella M. Moro (UFMG),
Marta Mattoso (COPPE/UFRJ)
Corpo editorial: formado por conjunto
diversificado de profissionais em Computação
(veja a lista no site)
Website: http://www.sbc.org.br/horizontes
Email: horizontes@sbc.org.br

2) SUBMISSÃO:
−
O tom da revista é informativo e descontraído
(não é uma publicação técnico-científica).
−
Formato dos artigos: 2 a 5 páginas, linguagem
não-científica, instruções e modelo:
http://www.sbc.org.br/horizontes/arq/Formato.pdf
http://www.sbc.org.br/horizontes/arq/Artigo-Modelo.doc
−

Submissão de artigos: enviar o PDF do artigo
pelo JEMS (até a data limite) através do site
https://submissoes.sbc.org.br/home.cgi?c=831

−

Instruções

completas

para

submissão

http://www.sbc.org.br/horizontes/Submissao.html
−

Prazo de matéria para 4a edição: 25/out./2009

3) CONTEÚDO: DIVIDIDO NAS COLUNAS
−
O2 – Opções e Objetivos. Definindo o
profissional em Computação.
−
E Agora José? O que fazer após receber o
diploma.
−
Em Sociedade. Ética e participação social.
−
Indústria. Dicas de carreira na indústria.
−
How To. Como realizar tarefas comuns aos
estudantes e recém graduados em Computação.
−
Bits, Bytes e Batom. A perspectiva feminina
na carreira em Computação.
−
Lá de fora. Experiências de estudar e trabalhar
fora do Brasil.
−
Between. Entre alunos, aluno escrevendo para
aluno.
−
Em Destaque. Destaques para a participação
de alunos e recém-graduados nos eventos
promovidos pela SBC.
−
Em Debate. Duas pessoas dão suas opiniões
sobre o mesmo assunto.
−
Perfil. Entrevista.
−
Etc e tal. Demais assuntos que não se
encaixam nas colunas anteriores.
Sugestões para adicionar colunas à SBC
Horizontes: envie um email com o nome da coluna
e uma lista de tópicos para horizontes@sbc.org.br
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Terceira Edição da SBC Horizontes

Bem-vindos à terceira edição da SBC Horizontes
Mirella M. Moro, mirella@dcc.ufmg.br, Universidade Federal de Minas Gerais.
Marta Mattoso, marta@cos.ufrj.br, COPPE, Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Nesta Edição
Para a terceira edição da SBC Horizontes, foram recebidos 14 artigos completos. Os artigos foram
divididos entre os editores associados para a avaliação. Essas avaliações também contaram com a
participação de avaliadores externos ao corpo-editorial. Muito obrigada a todos que auxiliaram na
avaliação desses artigos!! O trabalho de avaliação é fundamental para garantir a qualidade e o foco da
revista. Os nomes dos revisores dos artigos será publicado na edição de dezembro da SBC Horizontes,
a começar em 2009. Esta edição da SBC Horizontes é composta pelas seguintes colunas.
Between. Mais uma vez, esta coluna apresenta dois artigos escritos por alunos de graduação. O

primeiro artigo, escrito por Laércio Pilla, descreve a participação de um aluno de graduação em um
evento científico internacional. O segundo, escrito por Maria Fernanda Wanderley, discute de maneira
interessante as dificuldades e facilidades de uma informata trabalhando com bioinformática.
Bits, Bytes & Batom. Esta coluna apresenta uma entrevista com uma das pioneiras da computação

no Brasil: a ex-presidente da SBC e professora da UNICAMP Claudia Bauzer Medeiros. A entrevista,
realizada por uma das editoras desta coluna (Sandra Fabbri), discute a participação feminina na nossa
comunidade e as atividades da Claudia nesse “fronte de batalha”.
E Agora, José. Esta coluna traz um artigo sobre o ensino de graduação em instituições particulares e

a pós-graduação em Computação. O artigo, escrito por Eric Dantas e Ryan de Azevedo, discute alguns
pontos importantes tanto para as instituições quanto para os alunos das mesmas que pretendem
ingressar no mestrado ou doutorado.
Em Destaque. Nesta edição, a coluna Em Destaque apresenta uma entrevista com Eduardo Nakamura.

Esta entrevista foi realizada por uma de suas editoras (Ellen Barbosa), que conversou com Eduardo
sobre a grande conquista do Prêmio CAPES de Teses, que foi entregue pela primeira vez a uma tese de
Computação. Eduardo fala um pouco sobre seu trabalho, sua experiência no doutorado bem como seus
planos futuros.
Em Sociedade. Este artigo traz o relato de um trabalho que possui uma extrema social extremamente

relevante. Escrito por Débora Cardoso, Iúna D’Ascenzi e José Monserrat Neto, conta a história do
DOSVOX, um sistema operacional com funcionalidades para deficientes visuais. Este é um exemplo
claro do velho ditado “a necessidade é a mãe da invenção”.
How To. Mais uma vez, os editores desta coluna, o super-casal Agma e Caetano Traina, escreveram um

artigo primoroso! O assunto agora é como fazer pesquisa bibliográfica. O artigo discute três finalidades
para realizar a pesquisa além de fornecer links para bibliotecas digitais e ferramentas de gerência de
referências bibliográficas. Este artigo certamente é leitura obrigatória, seja você aluno ou pesquisador.
Indústria. Esta coluna apresenta um artigo escrito por Antônio Valério Netto sobre empreende-

dorismo. O autor reflete sobre algumas questões importantes para o aluno de graduação e define este
termo, que muitas vezes é mal compreendido.
O2 – Opções e Objetivos. Sabemos que existem várias opções de trabalho em Computação. Uma

das mais divertidas é a de trabalhar com Jogos. Este artigo relata como uma pequena empresa, formada
pelos autores Marcos Brizeno Filho, Fernando Figueiredo e Paulo Eduardo dos Santos, pode
desenvolver jogos utilizando práticas ágeis.
Volume 2 - Número 2 - Agosto 2009 | SBC HORIZONTES | 5

Prefácio

Perfil. Nesta edição, a editora-chefe Mirella Moro relata os pontos principais de sua entrevista com

Vint Cerf, um dos criadores do protocolo TCP/IP, mais conhecido como o “pai da Internet”. Vint é
vice-presidente da Google e Chief Internet Evangelist. Leia aqui o que Vint tem a dizer sobre seus
interesses atuais, privacidade de dados na Net, a eleição de Obama, os desafios de interface da Google,
a internet interplanetária e seus conselhos sobre carreira.
SBC Acontece. Esta nova coluna da SBC Horizontes foi criada para relatar novidades e

acontecimentos da Sociedade Brasileira de Computação. Em sua estreia, esta edição apresenta os
diretores da SBC da gestão 2009-2011, eleitos em julho, de uma maneira a la Horizontes.
Etc & Tal. Encerrando sua trilogia, esta coluna começa com a terceira parte do artigo sobre

armazenamento de dados em aplicações Java. Além deste artigo, ainda temos a parte dedicada aos
comentários dos nossos leitores bem como os apontadores a outros artigos interessantes publicados
pelas sociedades internacionais.
Eventos. Esta coluna traz as chamadas de artigos e participação nos seguintes eventos: Google Brazil

Women in Technology Award, CLEI, SBBD-SBES, ERI-PR, ERCEMAPI e ER. Também apresenta a
chamada de trabalhos para o Journal of the Brazilian Computer Society e para a Revista Eletrônica de
Iniciação Científica, além do cartaz de divulgação da Maratona de Computação 2009 e do CSBC 2010.
Concluindo
Aproveitamos para agradecer aos participantes do corpo editorial, dos editores associados e dos
revisores externos pelo excelente trabalho em escolher os artigos que compõem a segunda edição da
SBC Horizontes. Agradecemos também aos autores dos artigos que tornaram possível a publicação da
segunda edição da SBC Horizontes. Finalmente, convidamos profissionais e estudantes em Computação
a submeter novas matérias e artigos para comporem as próximas edições da SBC Horizontes. O prazo
para submissão de trabalhos para a terceira edição é 25/10/2009. Maiores informações estão
disponíveis no website da revista.
Recursos
Website da SBC Horizontes: http://www.sbc.org.br/horizontes
Website da Sociedade Brasileira de Computação: http://www.sbc.org.br/
Comunidade da SBC Horizontes no Orkut: http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=71856361
Outras publicações da SBC: http://www.sbc.org.br/index.php?language=1&subject=88
Sobre as Editoras
Mirella M. Moro é professora adjunta no Departamento de Ciência da Computação da
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG. Possui doutorado em Ciência da
Computação pela University of California in Riverside (2007), e graduação e mestrado
em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(UFRGS). Após seu doutoramento, passou um ano como PosDoc Junior (bolsa do
CNPq) no Instituto de Informática da UFRGS. É Diretora de Educação da SBC e
editora-chefe da SBC Horizontes.
Marta Lima de Queirós Mattoso possui graduação em Ciência da Computação pela
Universidade Federal do Rio de Janeiro (1980), mestrado em Engenharia de Sistemas e
Computação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1987) e doutorado em
Engenharia de Sistemas e Computação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro
(1993). É Professora Associada da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foi diretora
de publicações da Sociedade Brasileira de Computação (2005-2007) e é editora-chefe
da SBC Horizontes.
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Participação em Evento Internacional Durante a Graduação
A experiência de um bolsista de iniciação científica apresentando lá fora

Laércio Lima Pilla, laercio.pilla@inf.ufrgs.br, Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Os simpósios internacionais são apenas para os professores e alunos de pósgraduação? Não mesmo! Neste artigo mostro um pouco sobre a minha experiência
apresentando um trabalho em um evento na Coréia do Sul.
Sou bolsista de iniciação científica há pouco mais de dois anos. Desde então, tive oportunidade de
participar no desenvolvimento, publicação e apresentação de artigos científicos em eventos. Estas
participações costumam estar limitadas a eventos nacionais ou em solo brasileiro. Entretanto, este ano,
tive a experiência de apresentar um artigo científico em um evento internacional na Coréia do Sul.
Eu fui escolhido pelo meu orientador, Prof. Dr. Philippe Navaux (UFRGS), e co-orientador (com o
qual trabalho desde o começo da minha iniciação científica), doutorando Rodrigo da Rosa Righi, para
apresentar a nossa publicação em workshop junto ao HPCC-09 (11th IEEE International Conference
on High Performance Computing and Communications) na cidade de Seul, Coréia do Sul. Para isso,
contamos com o auxílio financeiro da Microsoft. Esta foi uma experiência única, a qual descrevo aqui.
Nas seções seguintes, apresento a minha visão dos acontecimentos, separando-os em três partes: a
participação no evento, a apresentação do artigo e a viagem à Coréia.
O Evento
Foi muito interessante estar ali, junto a importantes nomes da área. Presenciar as discussões sobre
temas presentes e futuros, acompanhar as tendências de pesquisa e o que vem sendo estudado em
outras instituições, compartilhar as próprias idéias e opiniões. Tudo isso acaba somado à experiência e
conhecimento.
Além disso, momentos como os coffee breaks e o jantar do evento são grandes oportunidades para
conversar. Com isso, pude ampliar minha rede de contatos no meio científico. Foram ótimas chances
para conhecer melhor pesquisadores de outros lugares e ouvir um pouco sobre suas universidades.
Acabei conversando com pesquisadores de nacionalidade francesa, alemã, chinesa, malaia, norteamericana, entre outras. Sendo um graduando, esses momentos ganham ainda mais importância,
mostrando novos caminhos e opções para a realização de mestrado e doutorado. O mais engraçado em
todas essas conversas era quando me perguntavam onde eu estava fazendo o meu ‘doutorado’!

Perante o prédio do evento, na Korea University
Esta é uma publicação eletrônica da Sociedade Brasileira de Computação – SBC. Qualquer opinião pessoal não pode ser atribuída como da SBC.
A responsabilidade sobre o seu conteúdo e a sua autoria é inteiramente dos autores de cada artigo.

Volume 2 - Número 2 - Agosto 2009 | SBC HORIZONTES | 7

Between

A Apresentação do Artigo
Em matéria de apresentação em eventos, a única diferença entre os eventos nacionais e os
internacionais é o idioma. Mesmo assim, isso tem mudado, pois alguns eventos nacionais estão
adotando o inglês para apresentação de trabalhos. Os ouvintes daqui possuem o mesmo nível daqueles
de outros países, e eu não preciso dizer como a língua inglesa é essencial para as pessoas no mercado
de TI.
Eu percebo que mais importante que ter um inglês impecável é sentir segurança no que se está
apresentando. A confiança no conhecimento sobre o problema e a pesquisa faz toda a diferença. Esse é
o tipo de coisa que vem com o tempo de estudo e, claro, muito ensaio.
O melhor da apresentação foi ver que as pessoas presentes conseguiram captar a idéia da nossa
pesquisa. Elas o demonstraram através de perguntas interessantes e comentários pertinentes. Tudo isso
se mostra relevante no processo de pesquisa, além de gratificante. As idéias e dúvidas dos ouvintes
podem resultar em novos caminhos de pesquisa e em melhorias no trabalho atual.
A Viagem à Coréia
Sendo a minha primeira viagem ao exterior, tudo me era muito novo. Tendo ido com tempo de folga
para o caso de qualquer imprevisto na viagem, acabei conseguindo passear e conhecer um pouco da
cidade de Seul. A beleza do lugar e todas as suas diferenças me marcaram com belas lembranças. Além
disso, conhecendo novos lugares, pude perceber as qualidades de onde vivemos, assim como os
problemas que podemos resolver.
O povo coreano é muito solícito. Mesmo pessoas que não entendiam inglês tentavam me ajudar nos
momentos em que estava um pouco perdido. Tudo me pareceu bem organizado e limpo. Não tive
problemas com a alimentação por lá (apesar da comida ser realmente apimentada). Uma característica
interessante que descobri em um restaurante de comida coreana é que eles não utilizam a faca em suas
refeições, tendo à mesa apenas o garfo, a colher e os tradicionais pauzinhos.
As dificuldades com o idioma coreano não atrapalharam o meu passeio, tendo em vista que sempre
havia informações em inglês no metrô e em placas de trânsito, entre outros. A Coréia do Sul me passou
a impressão de ser um lugar moderno, mas que mantém viva a sua cultura e história.
Eu passei toda a minha estada em um albergue. Isto é algo comum entre os estudantes que viajam a
trabalho ou passeio. Tive uma ótima experiência hospedado lá. Além do custo reduzido, tive a
oportunidade de conhecer pessoas de diversas nacionalidades. Com isso, acabei fazendo novas
amizades com os bons momentos de descontração.

Vista de Changgyeonggung (Palácio), Seul
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Concluindo
Essa experiência me fez crescer tanto como acadêmico quanto como pessoa. Aconselho a todos que
tiverem chances como esta a não deixá-las passar. Mesmo bolsistas de iniciação científica tem as suas
oportunidades! Para começar como bolsista, busque informações com seus professores ou grupos de
pesquisa de interesse.
Recursos
Site da conferência: http://www.sersc.org/HPCC2009/
Site da Korea University, anfitriã da conferência em 2009: http://www.korea.edu/
Lista de albergues internacional, com sistema de reserva: http://www.hostelworld.com/
Informações de turismo na Coréia do Sul: http://english.visitkorea.or.kr/enu/index.kto , e em Seul:
http://wikitravel.org/en/Seoul
Grupo de Processamento Paralelo e Distribuído: http://gppd.inf.ufrgs.br/
Núcleo de Desenvolvimento Open Source e Interoperabilidade: http://www.codeplex.com/NDOS
Sobre o autor
Laércio Lima Pilla é aluno do curso de Bacharelado em Ciência da Computação na
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Membro do Grupo de Processamento
Paralelo e Distribuído – GPPD – no Instituto de Informática da UFRGS. Atualmente, é
bolsista de iniciação científica em Projeto de Interoperabilidade junto à Microsoft. Suas
áreas de interesse são alto desempenho, arquitetura de computadores, GPGPU e
modelos paralelos.
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Uma Informata no País do Genes

Os desafios da Bioinformática para um estudante de Computação
Maria Fernanda Barbosa Wanderley, mfbw@ufrj.br, Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Optar por uma carreira multidisciplinar como a Bioinformática tem suas vantagens e
desvantagens. Será que vale a pena?
Há uns anos atrás, quando estava no 8º período do curso de Bacharelado em Ciência da Computação da
UFRJ, tive meu primeiro contato com Bioinformática, numa disciplina eletiva oferecida. A primeira
coisa que pensei foi que era uma oportunidade ímpar, já que na época do colégio eu gostava muito de
Biologia. As aulas eram ministradas em conjunto por professores da FIOCRUZ e uma professora do
Departamento de Ciência da Computação, o que era o primeiro sinal de que as coisas seriam um pouco
diferentes do convencional.
Grande parte do curso foi voltada para Biologia. Aprendemos desde como se parecia uma molécula de
DNA até como fazer clonagem de material genético. Tivemos aulas práticas em laboratório, colocamos
a mão na massa mesmo, usando as centrífugas, vendo um seqüenciador funcionar, aprendendo como é
frustrante quando você leva horas fazendo um experimento pra descobrir no dia seguinte que deu tudo
errado e como é gratificante quando tudo sai como o esperado.
Depois da disciplina eu percebi que havia descoberto meu caminho, fiz Iniciação Científica, Projeto
Final de Curso e Mestrado, sempre com foco em Bioinformática, e em breve farei Doutorado também.
Escrevo esse artigo para compartilhar um pouco das minhas experiências (boas e ruins) nesse mundo
interdisciplinar.
Bioinformática e suas Dificuldades
Em geral, os bioinformatas iniciam sua formação fazendo algum projeto de iniciação científica ou
pesquisa de mestrado, provavelmente devido à pouca (ou nenhuma) oferta de cursos de graduação em
Bioinformática. No nível de pós-graduação, o número de cursos aumenta razoavelmente, mas uma
questão surge: como fazer um mestrado ou doutorado em Bioinformática se a última vez que eu tive
contato com Biologia foi há pelo menos uns 5 anos, no terceiro ano do Ensino Médio?
Não vou mentir, é complicado sim. Estar acostumado com cálculos e programas e de repente se ver em
meio a processos químicos, produção de proteínas, expressão gênica! Em princípio parece um pouco
assustador, é um mundo novo a sua frente. Aparece então a primeira dificuldade da carreira de
Bioinformática: assimilar e entender todas as novas informações necessárias para se realizar um bom
trabalho na área. Nessa etapa é importante poder contar com alguém que possa esclarecer suas
dúvidas e não ter vergonha de perguntar tudo, por mais boba você ache que é a pergunta.
Uma outra dificuldade está na comunicação entre os informatas e os biólogos. No início de um projeto,
quando se está definindo o escopo do problema e quais as possíveis soluções computacionais a serem
utilizadas, é necessário que todos da equipe sentem e conversem. Porém não é simples para nenhuma
das partes entender o trabalho do outro, especialmente porque é muito comum esquecermos de explicar
alguns detalhes que nos parecem óbvios, mas que dificultam a compreensão de um leigo. Assim como
também é complicado saber quais perguntas corretas fazer para sanar as próprias dúvidas. Mas fiquem
tranqüilos, com o tempo começamos a ter mais familiaridade com a área e compreendemos melhor os
processos biológicos.

Esta é uma publicação eletrônica da Sociedade Brasileira de Computação – SBC. Qualquer opinião pessoal não pode ser atribuída como da SBC.
A responsabilidade sobre o seu conteúdo e a sua autoria é inteiramente dos autores de cada artigo.
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Bioinformática e suas Vantagens
Apesar das dificuldades, estar numa área completamente nova também tem suas vantagens. A
oportunidade de trabalhar com pessoas que têm um conhecimento diferente faz com que deixemos a
“zona de conforto” e tenhamos que estudar bastante. Esse esforço provoca um crescimento tanto de
conhecimento quanto pessoal, pois aprendemos a lidar melhor com as adversidades encontradas e com
diferentes tipos de pessoas e métodos de trabalho.
Um outro atrativo da carreira de Bioinformática é a possibilidade de estudar temas e participar de
projetos que têm influência direta na vida das pessoas em geral. Um exemplo são as pesquisas sobre
eficiência do tratamento de quimioterapia no combate ao câncer, que têm um grande impacto na vida
da sociedade como um todo. Prever se o tratamento quimioterápico funcionará ou não para um grupo
de pacientes poupa que as pessoas passem por um sofrimento que não trará benefício algum, enquanto
alguma outra abordagem terapêutica poderia ser utilizada para combater a doença.
Concluindo
Para os interessados na área de bioinformática que não têm à sua disposição uma matéria na faculdade
sobre este tema ou que não conheçam ninguém que possa ajudar, indico dois materiais:
• O livro Introdução à Bioinformática de Arthur M. Lesk, da Editora Artmed, onde é possível
encontrar noções básicas do assunto, como pesquisa em bancos de dados de proteínas e
genomas e não exige conhecimento prévio.
• A lista de leitura básica utilizada pelo professor Marcílio Souto da UFRN em seu curso de
bioinformática, disponível na página http://www.dimap.ufrn.br/~marcilio/BIOINFORMATICA/
BIO2004.1/Bib-Bioinformatica.htm.
O perfil de um bioinformata é o de uma pessoa que gosta de desafios e de aprender coisas novas, além
de ser curioso. É muito importante, também, ter uma postura dinâmica e rapidez de raciocínio, para
assimilar todas as novas informações que vão ser recebidas. Se você possui essas características e gosta
de Biologia, tem grandes chances de sucesso na área, que vem crescendo a cada dia. Eu, pessoalmente,
sei que encontrei o meu caminho.
Sobre a Autora
Maria Fernanda Barbosa Wanderley possui graduação em Ciência da Computação pela
Universidade Federal do Rio de Janeiro (2006) e Mestrado em Informática pela
Universidade Federal do Rio de Janeiro (2009). Atualmente é Doutoranda do Programa
de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Minas Gerais.
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Mulheres em Computação: Claudia Bauzer Medeiros
Conheça uma das pioneiras da Computação no Brasil

Com certeza a Claudia é uma figura de destaque na
comunidade feminina de computação no Brasil. Junto
com outros cinco membros da SBC ela é a única mulher
admitida à Ordem Nacional do Mérito Científico, na
categoria tecnológica, em 2008. Sua atuação e sua
contribuição em diversas frentes são um exemplo para
todos. Assim, sendo esta coluna dedicada à participação
da mulher na área de computação, esta matéria mostra
um pouco da Claudia e de sua contribuição em alguns
momentos de sua carreira. Entrevista por Sandra Fabbri.

Cláudia em sala de aula - 2008

De formação você é engenheira eletricista. O que a fez escolher a área de computação como
sua área de atuação profissional?
Foi uma transição natural. Durante o último ano da graduação, fui fazer um estágio em Furnas Centrais
Elétricas, na sede no Rio de Janeiro, como analista de sistemas. Gostei muito do tipo de atividade que
exercia – eu trabalhava em manutenção e programação do sistema operacional de grandes máquinas
IBM. Assim, após a formatura, fui contratada e daí em diante continuei na mesma direção. Enquanto
trabalhava como analista, fiz o mestrado em Informática, em tempo parcial, na PUC do Rio. E,
finalmente, saí de Furnas para fazer doutorado em Computação no Canadá. Lá, minha formação e
treinamento profissional foram muito úteis. Não só eu tinha mais maturidade que quase todos os alunos
(afinal, eu havia trabalhado por 5 anos antes de sair para fazer doutorado), mas meus conhecimentos de
sistemas operacionais e assembler me permitiram ser monitora de várias disciplinas nas quais havia
carência de monitores qualificados. Minha experiência de trabalhar e estudar ao mesmo tempo foi
muito útil para toda a minha carreira. Adquiri, com isto, uma boa disciplina de trabalho, de organização
de tarefas e de gestão do tempo.
Como você acha que a mulher pode contribuir para a computação de uma forma diferente
dos homens?
Cada um pode contribuir de uma forma especial, independente do gênero. Mas os estudos sociológicos
sobre o assunto indicam que mulheres, em geral, exercem mais o lado “emocional” ou “social” das
atividades de computação. Com isto, favorecem a busca pela satisfação do usuário, o que aprimora os
produtos. Obviamente, não podemos generalizar, pois o perfil de cada um depende do meio em que
cresceu e de fatores hereditários.
Você considera que existem áreas da
computação (linhas de pesquisa, atividades
específicas, etc.) que sejam melhor
desempenhadas pelas mulheres do que
pelos homens?
Depende... às vezes acredito e às vezes, não.
Depende muito dos exemplos com que me
deparo. Já houve situações, por exemplo, em que
Com alguns dos seus 50 ex-orientandos, que hoje estão
claramente vi mulheres agindo de forma
espalhados por todo o mundo - 2008
totalmente diferente do que homens (em geral, na
organização de tarefas, delegação de atividades e tipo de iniciativa a tomar face a uma crise). Nestas
situações, sempre achei que as mulheres estavam se saindo melhor do que os homens. Um exemplo
Esta é uma publicação eletrônica da Sociedade Brasileira de Computação – SBC. Qualquer opinião pessoal não pode ser atribuída como da SBC.
A responsabilidade sobre o seu conteúdo e a sua autoria é inteiramente dos autores de cada artigo.
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comum são os trabalhos em grupo de alguma
disciplina.
Já outras vezes, em contextos semelhantes, vi
mulheres agindo de forma bastante equivocada
(criando conflitos dentro de um grupo, ou tendo
atitudes submissas sem expressar sua opinião).
Portanto, não vejo pessoalmente que há linhas
preferenciais de atuação para mulheres na pesquisa
ou no trabalho. No entanto, mais uma vez me
referindo a estudos sociológicos, tudo indica que
mulheres são melhores para interação com usuários
e análise de requisitos. Além disso, parece que
somos mais cuidadosas na implementação de
especificações e, também, muito mais pacientes na
depuração de código. Será? Não sei...

Com seus alunos em festa de final
de ano no Laboratório - 2000

Considerando a sua participação na FAPESP, CNPq e CAPES, houve algum momento de
contribuição feminina por intermédio da sua pessoa?
Não houve contribuição feminina e sim contribuição de pesquisa e de conhecimento da comunidade
nacional e internacional. Nessas comissões, não há “lado” masculino ou feminino, busca-se analisar
processos e situações de forma isenta e segundo padrões internacionais de excelência.
Quais as principais ações tomadas por você, representante da categoria feminina, na
presidência da SBC?
Vou enumerar apenas ações tomadas no sentido de incentivar a presença de mulheres na Computação.
Primeiro, busquei uma composição balanceada entre homens e mulheres para a diretoria da Sociedade
nas minhas duas gestões. Além disso, convidei diretores de todas as regiões do Brasil, o que aumentou
a presença da SBC em vários lugares (e, como conseqüência, nossas ações incentivando mulheres).
Em segundo lugar, junto com a Profa Karin Breitmann da PUC-Rio, criamos o WIT (Women in
Information Technology) – um evento dentro do congresso anual da SBC visando discutir questões de
gênero e computação.
Em terceiro lugar – e talvez o mais importante – sempre busquei fazer o que se chama “advocacy”
(falar por, lutar por) em favor do trabalho de mulheres na computação. Durante toda a minha gestão (e
isto continua), sempre que possível eu falei sobre o problema, para chamar a atenção de todos. Além
disso, busco mostrar às jovens a quantidade de opções interessantíssimas que existem na nossa carreira.
Aliás, faço isso independente do assunto. Por exemplo, há duas semanas um jornal de Campinas me
telefonou para fazer uma entrevista sobre o futuro da Internet. Ao final da entrevista, eu sugeri para a
jornalista que, se quisesse, havia um tópico muito interessante, que nada tinha a ver com a Internet, mas
com questões de gênero. Ela falou com a editora e já marcaram uma entrevista a respeito.
Veja que todos nós podemos agir da mesma forma. Quanto mais falarmos a favor desta participação e
levantarmos os problemas associados, mais ajudaremos a melhorar o mercado de trabalho, no Brasil,
para mulheres. E atrairemos mais gente qualificada para a Tecnologia da Informação.
Que novidades você tem para contar enquanto embaixadora da ACM para assuntos relativos
a mulheres na computação?
Hmmm, Nada de excepcional, mas todos deveriam buscar o site da ACM-W para ver as inúmeras
iniciativas, nos EUA, neste sentido. Elas podem dar várias idéias interessantes para nós. Inclusive, há
iniciativas de alunos para atrair mais gente para a Computação;
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Que mensagem você deixa para as leitoras deste artigo?
Existe um imenso mercado de trabalho aberto para quem trabalha em Computação. Este mercado,
mundial, oferece oportunidades únicas porque há lugar para inovação em qualquer área – afinal, hoje
em dia todos dependemos da Tecnologia da Informação (bancos, elevadores, carros, hospitais, museus,
o governo, o tráfego...). O Brasil tem uma enorme carência de gente qualificada – e cabe a nós suprir
esta carência. Vamos esquecer os estereótipos de trabalho: o mercado não quer apenas programadores
“nerds” eremitas e introspectivos, como dizem as lendas. Há necessidade de muita gente, de perfis
variados, em todo o tipo de trabalho. E é preciso uma grande campanha de conscientização de todos
quanto ao importantíssimo papel exercido pelos profissionais da Computação. Precisamos,
principalmente, mostrar às jovens que desconhecem estas necessidades, que o mundo está aberto para
elas. Quem está lendo este artigo provavelmente já está envolvida (o) na profissão. Assim, apelo para
a(o)s leitora(e)s: sejam também advogados do esclarecimento, para atrair mais gente qualificada e,
assim, ajudar a sociedade como um todo.
Há muito preconceito quanto ao perfil do
profissional. Há muito desconhecimento das famílias
(que encorajam as crianças a seguirem as carreiras
mais tradicionais). Vamos todos trabalhar para
acabar com esses preconceitos e desconhecimento.
Finalizando....
Quero agradecer a disponibilidade da Claudia em
nos contar um pouco de sua experiência. É certo Foto com o grupo de pesquisa, 2008. A camiseta amarela,
do laboratório de pesquisa, tem um desenho de uma
que para mostrar toda a sua contribuição, essas
ontologia
que contem termos-chave do grupo - incluindo
linhas são poucas. Ressalto o seu empenho em
"pesquisa", "cultura", "biscoito" e "diversao"
trazer mais jovens – especialmente mulheres – para
a área de computação, tarefa esta que deve ser de importância para todos nós. Nos próximos números
pretendo fazer um pequeno mapeamento da quantidade de mulheres ingressantes em cursos de computação,
a partir da década de 80, dando uma breve caracterização disso em todas as regiões do Brasil. Se você puder
me ajudar levantando essa informação em sua instituição, ajudaria muito para fazermos uma caracterização
desse cenário. Nesse caso, por favor, entre contato pelo endereço horizontes@sbc.org.br , utilizando como
assunto “levantamento BBB”.
Recursos
Página da profa Cláudia Bauzer Medeiros: http://www.ic.unicamp.br/~cmbm
Newsletter da ACM, com artigo da profa. Claudia: http://women.acm.org/newsletter_v01.04.pdf
Artigo publicado sobre a história do papel das mulheres profissionais no Brasil, desde Cabral:
http://portal.acm.org/citation.cfm?doid=1117417.1117432
Sobre a Entrevistadora
Sandra Fabbri Possui graduação em Bacharelado em Ciência da Computação pela Universidade
Estadual de Campinas (1978), mestrado em Ciências da Computação e Matemática Computacional
pela Universidade de São Paulo (1986) e doutorado em Física Computacional pela Universidade de São
Paulo (1996). Atualmente é professora associada da Universidade Federal de São Carlos. Tem
experiência na área de Ciência da Computação, com ênfase em Engenharia de Software, atuando
principalmente nos seguintes temas: teste, validação e inspeção de software, qualidade de software,
engenharia de requisitos, planejamento de software e engenharia de software experimental. Na SBC, foi
membro da Comissão de Educação, coordenadora da JAI, coordenadora e vice-coordenadora do WEI e
coordenadora do Curso de Qualidade. É Editora-Associada da SBC Horizontes.
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Da Graduação “Privada” ao Doutorado

Como instituições de ensino superior particulares estimulam e/ou deveriam preparar seus
alunos para uma Carreira Acadêmica
Eric Rommel Galvão Dantas, ergd@cin.ufpe.br, CIn-UFPE.
Ryan Ribeiro de Azevedo, rra2@cin.ufpe.br, CIn-UFPE.
Uma triste realidade na maioria das milhares de instituições de ensino superior
privadas espalhadas pelo Brasil é a falta de estímulo ou preparação dos seus
discentes para um bom programa de pós-graduação (mestrado ou doutorado). É
comum notar recém formados despendendo muito tempo “melhorando currículo”
para conseguir entrar nesses programas e iniciar a carreira acadêmica. Neste
artigo, abordamos pontos importantes tanto para as instituições privadas quanto
para os graduandos destas que desejam ingressarem em bons programas de
mestrado ou doutorado. Também diferenciamos e definimos as diversas formas de
pós-graduação existentes, contribuindo assim com informações relevantes que
ajudarão e facilitarão o ingresso nos programas de pós-graduação do Brasil.
Antes de iniciar com o artigo propriamente dito, é preciso esclarecer o uso da palavra “privada” no seu
título. Ela refere-se às Instituições de Ensino Superior (IES) que, além de particulares, não possuem
ensino de pós-graduação (ou mesmo de graduação) com qualidade comprovada. Além disso, somos exalunos e atuais professores de instituições privadas distintas, possuindo diversos colegas de profissão
estudando ou lecionando em outras tantas. Acreditamos ter bastante subsídio para tratar do assunto e,
logicamente, baseamos nossas opiniões em experiências próprias e em longas conversas fervorosas
com inúmeros colegas pesquisadores, professores e alunos, tanto oriundos de instituições privadas
quanto de instituições públicas de ensino.
O número de Faculdades Privadas (FP) espalhadas pelo Brasil tem crescido de maneira bastante
desordenada. É fácil encontrar em uma única cidade, relativamente pequena se comparada às grandes
metrópoles, dezenas delas. Isso sem contar com as faculdades “representativas”, aquelas que utilizam o
espaço de alguma outra instituição, sendo esta apenas uma representante da real faculdade, localizada
muitas vezes em outros estados da federação. Apesar de alguns dos melhores programas de mestrado e
doutorado pertencerem a IES privadas (por exemplo, a PUC-Rio), o mesmo não se pode dizer da
grande maioria dessas faculdades.
Faculdade privada é um problema então?
O problema não está na quantidade de FP, e sim, na qualidade delas. Graduações em 2 anos são
promessas de muitas e, ainda, com aulas somente aos sábados e às vezes aos domingos também. De
maneira geral, é passível desconfiar de tal método de ensino. É preciso muito cuidado antes de escolher
uma FP: verificar a matriz curricular do curso pretendido, o real reconhecimento por parte dos órgãos
responsáveis tal como o MEC (Ministério da Educação e Cultura), conhecer as instalações físicas,
conversar com alunos da instituição e curso, enfim, escolher uma faculdade que atenda às necessidades
atuais de mercado e academia.
Dentre o universo das FPs, muitas não têm o mínimo de qualidade exigido, com exceções. Para fins de
argüição, digamos que 10% dessas faculdades realmente possuam um grande diferencial em seu corpo
docente e administrativo, além das instalações físicas oferecidas, tornando a mesma “instituição sem
fins lucrativos”, porém com altos índices de lucratividade, um referencial na sociedade à sua volta.
Note que não podemos indicar que uma FP tem mais qualidade que outra simplesmente pelo tamanho
de suas instalações. É preciso também verificar qual o “tamanho da qualidade” dos seus docentes, do
Esta é uma publicação eletrônica da Sociedade Brasileira de Computação – SBC. Qualquer opinião pessoal não pode ser atribuída como da SBC.
A responsabilidade sobre o seu conteúdo e a sua autoria é inteiramente dos autores de cada artigo.

Volume 2 - Número 2 - Agosto 2009 | SBC HORIZONTES | 15

E Agora, José?

acervo das bibliotecas, da produtividade científica, do impacto representado perante a sociedade como
instituição de ensino, enfim, é preciso verificar diversos fatores de suma importância para a definição
de “faculdade de qualidade”.
O que é pós-graduação?
Muitos dos alunos de graduação não sabem ou possuem dúvidas sobre o que seja uma pós-graduação,
ou simplesmente “pós”. Em sua concepção entendem “pós” como sendo as especializações e os MBAs
(Master Business Administration), sendo o mestrado e o doutorado vistos com outros olhos,
normalmente apenas como “o meio para ser professor”. A maioria dos alunos entende que pósgraduação é uma coisa, e mestrado e doutorado outra.
Como o próprio nome diz, pós-graduação é tudo aquilo estudado após a finalização dos estudos da
graduação, ou seja, especializações em alguma área de conhecimento, MBA, mestrados e doutorados.
Há ainda, um conceito pouco entendido, e muitas vezes ignorado, entre os alunos de graduação a
respeito das pós-graduações. O Lato Sensu e o Stricto Sensu.
Lato Sensu significa “em sentido amplo, extenso”. Normalmente os cursos de especialização e MBA
estão incluídos nessa categoria. São cursos não avaliados pelo MEC e pela CAPES – Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, tendo sido concebidos principalmente para quem irá
exercer outras atividades simultaneamente. Stricto Sensu significa “em sentido restrito, estrito”.
Normalmente os cursos de mestrado e doutorado estão incluídos nessa segunda categoria. São cursos
reconhecidos pelo MEC e classificados pela CAPES, com foco acadêmico e ênfase nas atividades de
ensino e pesquisa. Devido à alta carga de trabalho, costumam exigir dedicação exclusiva.
Recentemente, o MEC através da Portaria Normativa nº 7, de 22 de junho de 2009, alterou o mestrado
profissional, outra modalidade de “pós”, para modalidade de formação pós-graduada Stricto Sensu.
Os programas de especialização e MBA possuem duração média de 15 meses. Na maioria das vezes,
tratam da ampliação e utilização de métodos e técnicas, sem novas abordagens, ou seja, “aplicam
teorias existentes em problemas novos”. Mesmo em instituições públicas, esses programas não são
gratuitos. O mestrado profissional tem a mesma duração de um mestrado acadêmico, em média 2 anos,
e tem aplicação similar aos programas de especialização e MBA, porém, normalmente aborda
problemas específicos de uma determinada área, muitas vezes de interesse de determinada empresa.
Seguem a mesma linha dos programas anteriores, ou seja, também não são gratuitos.
No mestrado acadêmico, os alunos são incentivados a resolver problemas com novos métodos e
técnicas. Normalmente seguem a linha de pesquisa em que estão envolvidos os professores
orientadores de cada aluno. Finalmente, o doutorado possui em média a duração de 4 anos e o tema a
ser defendido necessariamente deve ser inovador, buscando a formulação de problemas inéditos, ou
seja, um novo conhecimento. Para se fazer um doutorado não é necessário ter o título de Mestre,
porém, alunos com tal título possuem maiores chances de serem selecionados se comparados aos que
não o possuem. Existem ainda os programas de pós-doutorado (pós-doc), normalmente com duração de
1 ano, onde o pesquisador doutor tem a possibilidade de especializar-se ou estagiar em determinada
área de conhecimento, proporcionando um nível de excelência nesta área. No Brasil, o mestrado e
doutorado acadêmico realizados em instituições públicas são gratuitos.
É preciso desmistificar algumas opiniões a cerca dos profissionais que buscam o título de Mestre ou
Doutor. Ao contrário do que muitos pensam, grande parte dos alunos desses programas possivelmente
não seguirá a carreira acadêmica, principalmente os mestrandos ou mestres. Entretanto, no caso dos
doutorandos, a maioria poderá querer seguir carreira acadêmica, tendo em vista que aqui no Brasil
poucas empresas privadas contratam doutores para trabalharem, mesmo sendo para a área de pesquisa e
desenvolvimento (P&D), o que não deveria acontecer.
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Qual o incentivo das faculdades privadas para as pós-graduações existentes?
Sabe-se que muitas FP não estimulam e nem incentivam seus alunos à questão do que fazer após o fim
da graduação. Portanto, acreditamos ser o mais correto informar as principais atividades a serem
realizadas, centrada no seu papel como instrumento de preparação e construção dos futuros
profissionais.
Essas atividades envolvem, principalmente, a conscientização de todo o corpo docente e discente com
relação à integração do conhecimento. Isso se refere à transmissão do conhecimento quanto ao mercado
de trabalho e as oportunidades com o desenvolvimento de ideias. Não se pode limitar o mercado de
trabalho apenas às empresas que contratam analistas, programadores, gerentes e outros. É importante
lembrar que existem instituições de ensino e pesquisa carentes de bons profissionais. E esses
profissionais virão de bons programas de pós-graduação.
Ainda assim, é necessário criar formas de desenvolvimento do senso crítico, do que seria melhor para
seus alunos. Essas formas de desenvolvimento podem ser traduzidas em: incubadoras de empresas
júnior, cursos de extensão, grupos de estudos, células acadêmicas, grupos PET (Programa de Educação
Tutorial), projetos de pesquisa e iniciação científica. Em uma rápida análise em cada um desses itens, é
possível vislumbrar todas as competências a que um futuro profissional graduado estará exposto,
podendo assim escolher o que melhor lhe convém, sem dúvidas, sem medos, de maneira clara e
objetiva.
Como ingressar em um curso de pós-graduação de qualidade?
Então, o que fazer para ingressar no mestrado ou doutorado e seguir a carreira acadêmica? Cada
programa de pós-graduação das diversas instituições possui formas próprias para avaliação e seleção.
Podem-se destacar a análise de currículo (profissional e acadêmico), provas internas de conhecimentos
específicos e de línguas estrangeiras (normalmente o inglês), cartas de recomendação de professores
que tiveram alguma vivência acadêmica durante sua graduação, a prova do POSCOMP (Exame
Nacional para Ingresso na Pós-Graduação em Computação), mini-aulas, entrevistas etc.
A primeira providência é escolher as instituições e organizá-las por ordem de preferência, buscando
inteirar-se principalmente sobre como funcionam seus processos seletivos e documentações
necessárias. Observe com muito cuidado o fator geográfico. É preciso estar bem decidido, e bem
organizado, para o fato de ter que locomover-se para outra cidade ou estado ou país. A CAPES possui
uma lista com os melhores programas de mestrado e doutorado do Brasil, utilizando-se de conceitos
para definir e diferenciar entre os diversos programas, conhecido como “conceito CAPES”
(http://www.capes.gov.br/avaliacao/avaliacao-da-pos-graduacao).
Feito isso, lista-se as exigências de cada programa e providencia-se toda a documentação. De certa
maneira, essa é a parte mais fácil. A parte mais difícil, logicamente, é conseguir alguns dos itens mais
observados durante as seleções. Nesses itens, podemos destacar e elencar como os mais importantes:
CRE (Coeficiente de Rendimento Escolar), as atividades acadêmicas produzidas durante a graduação
(monitoria, cursos de extensão, grupos PET, projeto de pesquisa e iniciação científica), experiência
profissional, cartas de recomendação e, o mais importante, publicações científicas em congressos e em
periódicos (Revistas) nacionais e internacionais.
Em princípio, quanto mais publicações em eventos e periódicos de qualidade reconhecida, maiores são
as chances de entrar no programa pretendido (o que não quer dizer que o candidato sem publicações
não tenha chance). A CAPES também qualifica os eventos e periódicos nacionais e internacionais
existentes, atribuindo níveis denominados QUALIS, enquadrados em oito estratos indicativos da
qualidade (A1, A2, B1 a B5 e C, sendo A1 é o de maior nível). Quanto maior o nível do evento, mais
qualidade ele possui (http://www.capes.gov.br/avaliacao/qualis). Programas de doutorado
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normalmente adicionam uma carta de aceite de orientação por parte de um professor da instituição e
um plano de doutorado à documentação necessária.
Muitas instituições provedoras de pós-graduação possuem o incentivo das bolsas de estudo para os
melhores alunos selecionados. Porém, existem outras maneiras de consegui-las, como pelos programas
de incentivo de agências de fomento (CAPES e CNPQ), pelas fundações de amparo às pesquisas de
cada estado (em Pernambuco, por exemplo, é a FACEPE), programas do Governo Federal (REUNI –
Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais), projetos de Empresas (Motorola,
Epson, Samsung etc) e outros programas da própria instituição. Os valores variam entre R$1.000,00 e
R$2.000,00 para o mestrado, R$1.500,00 e R$3.000,00 para o doutorado. Essas bolsas são para os
alunos com dedicação exclusiva (DE), ou seja, totalmente centrados nas pesquisas do mestrado ou
doutorado.
É importante ressaltar que devido à alta carga de trabalho exigido nesses programas, muitos requerem
dedicação exclusiva do aluno, podendo isso ser um fator crucial durante a seleção. Para os candidatos
que pretendem desenvolver alguma outra atividade (principalmente trabalhos remunerados), é
aconselhável observar a questão da disponibilidade de horário, da liberação da empresa para assistir às
aulas (praticamente todos os programas de pós-graduação são diurnos) e, principalmente, da
possibilidade de não conseguir acompanhar ou desempenhar bem as tarefas do mestrado ou doutorado.
Como conseguir alguns dos principais itens observados nas seleções?
Se a sua faculdade não possui programas de incentivo às principais atividades acadêmicas já citadas
neste artigo, e a possibilidade de mudar de instituição é de certa forma remota, procure conseguir por
outros meios. Procure por projetos de pesquisa em outras instituições, verificando a possibilidade da
sua participação. Nas Instituições Federais pode ser mais fácil encontrá-los. Projetos de pesquisa são
boas fontes de publicações. Defina áreas pelas quais possui maior afinidade, procure por eventos
relacionados a essa área, leia o que já foi publicado, principalmente pelos trabalhos futuros. São
excelentes fontes de ideia para novas publicações. Submeta seus trabalhos e aprenda com o feedback
dos revisores. Seu esforço será recompensado. Não tenha dúvidas disso.
Concluindo
Esperamos com esse texto contribuir no sentido de ter esclarecido como procurar e avaliar a qualidade
das instituições, pois, obviamente, existem muitas instituições de ensino superior particulares no Brasil
de qualidade reconhecida. Com isso, possibilitar exigir e usufruir dos benefícios a que tem direito, além
de ajudar na escolha dos melhores programas de pós-graduação e como ir se preparando para suas
seleções.
Logicamente um mestrado ou um doutorado não resolverá todos os seus problemas ou os do mundo. É
necessário ter boas informações a respeito de tudo à sua volta, de maneira a edificar solidamente os
pilares de sustentação do seu ideal de vida. Existem diversos caminhos a serem seguidos e só você sabe
por quais caminhos trilhar. Esperamos ter colaborado com boa parte dessas informações, porém, não se
atenha apenas a esse artigo. Procure conhecer melhor cada programa de pós, as ofertas, a aceitação,
benefícios, salários, enfim, tudo que possa esclarecer ainda mais sobre esse assunto. Tenha em mente
que, profissionais com mestrado ou doutorado são, sem dúvidas, um alto diferencial de destaque no
mercado de trabalho.
Recursos
CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – http://www.capes.gov.br/
CNPq – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – http://www.cnpq.br/
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FACEPE – Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco –
http://www.facepe.br/
MEC – Ministério da Educação e Cultura – http://www.mec.gov.br
SBC – Sociedade Brasileira de Computação – http://www.sbc.org.br
UFPE – Universidade Federal de Pernambuco – http://www.ufpe.br
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Grande Prêmio Capes de Teses

Com Eduardo Nakamura, Ciência da Computação vence prêmio pela primeira vez!
Entrevista por Ellen Francine Barbosa, francine@icmc.usp.br, ICMC/USP.
A coluna Em Destaque desta edição entrevista o professor amazonense Eduardo
Nakamura, vencedor do Grande Prêmio Capes de Tese. A tese de Eduardo,
intitulada Fusão de Dados em Redes de Sensores sem Fio, foi escolhida a melhor da
grande área Ciências Exatas e da Terra e Engenharias, sendo esta a PRIMEIRA vez
que uma tese de Ciência da Computação vence o Grande Prêmio! O trabalho foi
realizado na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), sob a orientação do
professor Antônio Alfredo Ferreira Loureiro. Parabéns ao Eduardo e ao Prof.
Loureiro, pelo excelente trabalho realizado! É, sem dúvida, um grande feito para a
comunidade de computação!
Eduardo Nakamura é professor e pesquisador da Fundação Centro de Análise,
Pesquisa e Inovação Tecnológica (FUCAPI) e do Programa de Pós-Graduação em
Informática (PPGI) da Universidade Federal do Amazonas (UFAM). Graduado
em Engenharia Elétrica pela UFAM (1998), com mestrado (2001) e doutorado
(2007) em Ciência da Computação pela UFMG, Eduardo possui mais de 50
publicações na área de redes de sensores sem fio (RSSFs) entre periódicos,
conferências e capítulo de livros. Destaque especial para o survey de fusão de
dados, publicado no ACM Computing Surveys (periódico de maior impacto na
computação: JCR 2008 de 9,920) e que está sendo estendido para um livro a ser
publicado pela Springer em 2011.
Nos últimos dois anos o professor Eduardo foi autor de quatro tutoriais em eventos internacionais
(ACM SIGMOD, IEEE CIT, ACM DEBS, ACM MSWiM) sobre fusão de dados em RSSFs. Tem
atuado em mais de dez comitês técnicos de conferências, tais como IEEE AINA, IEEE Globecom,
IEEE WCNC, IEEE PIMRC, IEEE ICCCN, IFIP Wireless Days. Além disso, é editor associado dos
seguintes periódicos: IEEE Sensors Journal, International Journal on Distributed Sensor Networks e
International Journal of Network Protocols and Algorithms. Desde 2003, tem participado de diversos
projetos ligados a redes de sensores e computação móvel, com financiamentos do CNPq, FAPEAM,
FAPEAL e institutos privados.
Além do Grande Prêmio Capes (e do Prêmio Capes em Ciência da Computação), Eduardo também foi
premiado no XXI Concurso da SBC de Teses e Dissertações. O pesquisador também recebeu Menção
Honrosa para tese na grande área de “Engenharias e Ciências Exatas e da Terra” do Grande Prêmio
UFMG de Teses.
Em entrevista a nossa coluna, Eduardo fala sobre o trabalho, a premiação e suas perspectivas de
atuação.
Em que consistiu o seu trabalho de doutorado?
O trabalho é resultado de pouco mais de quatro anos e meio de pesquisa sobre o tema de redes de
sensores e técnicas de fusão de dados. Conceitualmente, as redes de sensores assemelham-se com as
redes tradicionais de computadores, como a Internet. Entretanto, estas novas redes apresentam uma
série de desafios e restrições particulares. Os elementos interconectados são dispositivos pequenos com
uma limitada capacidade de processamento e de comunicação (sem fio) e são equipados com diversas
unidades de sensoriamento (temperatura, luz, umidade, movimento, som, etc.). A idéia é que, operando
Esta é uma publicação eletrônica da Sociedade Brasileira de Computação – SBC. Qualquer opinião pessoal não pode ser atribuída como da SBC.
A responsabilidade sobre o seu conteúdo e a sua autoria é inteiramente dos autores de cada artigo.
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em conjunto, de forma coordenada, esses pequenos dispositivos, chamados “nós sensores”, sejam
capazes de perceber o ambiente a sua volta e monitorá-lo, auxiliando em tarefas de detecção de
eventos.
Estes dispositivos operando de forma contínua são capazes de
coletar uma quantidade muito grande de dados. É aí que entram as
técnicas de fusão de dados. Essas técnicas são utilizadas para
processar os dados gerados e prover uma interpretação dos mesmos
que seja facilmente compreensível ao ser humano. Por exemplo, os
sensores podem oferecer diversos dados como temperatura,
luminosidade e umidade. Estas informações por si só podem não ser
facilmente interpretadas. As técnicas de fusão de dados
compreendem algoritmos capazes de processar estas informações e
identificar, por exemplo, os valores atuais de temperatura,
luminosidade e umidade significam que provavelmente está
ocorrendo um incêndio. Particularmente, na tese defendida trabalhei
com diferentes aspectos relacionando fusão de dados com algoritmos
para a coleta eficiente de dados em uma rede de sensores. Esta
eficiência foi tratada tanto pelo aspecto de rede, garantindo que os dados coletados cheguem ao seu
destino, quanto do aspecto do uso racional dos recursos, em especial, da energia.
Quais as aplicações do trabalho?
As aplicações de redes de sensores sem fio e fusão de dados são muitas. Em particular, para o Brasil (e
a Amazônia), aplicações ambientais possuem um apelo muito forte. A princípio, podemos utilizar essas
redes para monitorar a ocorrência de incêndios, animais silvestres em risco de extinção, a qualidade de
nosso ar, das águas de nossos rios. Enfim, as aplicações são determinadas somente pelas necessidades
que tenhamos de monitorar qualquer ambiente. Um aspecto importante deste monitoramento é que ele
é feito de forma remota, uma vez que os dispositivos comunicam-se uns com os outros. Portanto, esta
tecnologia dispensa a custosa e, muitas vezes invasiva, presença física do pesquisador. Além disso, os
dados coletados são mais confiáveis, mais precisos e possuem uma cobertura maior se comparados com
a coleta feita por um pesquisador. De fato, podemos aplicar essa tecnologia em qualquer situação em
que se necessite de um monitoramento contínuo e autônomo.
Note também que embora a defesa seja um marco importante, os desdobramentos da pesquisa do
doutorado podem e devem ser estendidos. Como desdobramento da tese, hoje temos projetos
financiados pelo CNPq e pela FAPEAM envolvendo, por exemplo, aplicações de rastreamento de
animais ameaçados de extinção na Amazônia, o estudo de técnicas eficientes de coleta de dados em
ambiente de floresta tropical, e o monitoramento de anfíbios. Estes projetos nasceram em nosso grupo
de pesquisa da FUCAPI, em Manaus, e contam com a participação dos colegas de universidades como
a UFAM, UFMG, UFAL e UFOP.
Com relação à “experiência de doutorado”, como você a descreveria?
Acredito que o mais importante é o processo pelo qual passamos durante o doutorado. Este deve ser,
acima de tudo, o processo pelo qual deixamos de ser alunos e nos tornamos pesquisadores e cientistas.
No meu caso particular, tive a feliz oportunidade de vivenciar um processo completo que incluiu: (a) a
identificação e seleção de problemas de doutorado; (b) a proposição e avaliação de novas soluções para
problemas em aberto; (c) a escrita de textos científicos de qualidade; (d) a participação em congressos
nacionais e internacionais; (e) a cooperação com outros pesquisadores; e (f) a co-orientação de alunos
de graduação, mestrado e doutorado, inclusive. Estas experiências são fundamentais para a formação
de um pesquisador, pois permitem que o mesmo seja capaz de, após concluir seu doutorado, “caminhar
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com as próprias pernas”. Neste ponto, acredito que o papel do orientador seja fundamental. Para um
bom trabalho é necessário competência e dedicação de ambos, orientado e orientador. Aproveito, ainda,
para destacar a contribuição da FUCAPI neste processo, pois ela investiu em minha formação apoiando
tanto o mestrado quanto o doutorado. Este é o resultado de um programa consistente de formação de
recursos humanos da instituição, que é uma das poucas (talvez a única instituição privada) do
Amazonas com esta visão de capacitação em busca de uma Amazônia mais justa e sustentável.
Como você recebeu a notícia da premiação?
O resultado do Prêmio Capes de Tese foi uma surpresa, pois
não esperava tamanho reconhecimento. Ao submeter meu
trabalho imaginei que seria lega uma menção honrosa. Já o
segundo e mais importante prêmio, o Grande Prêmio Capes de
Tese, foi realmente o maior reconhecimento que meu trabalho
poderia ter tido. Fiquei extremamente feliz, pois representa o
reconhecimento do trabalho por meus pares da comunidade
acadêmico-científica. Foi, sem dúvida, um grande feito, cheio de significado para mim, para meu
orientador, para UFMG e também para a Ciência da Computação. A repercussão foi imediata: no
mesmo dia recebi mensagens de diversos professores e colegas, hoje espalhados pelo Brasil e exterior.
E quanto às perspectivas para um pós-doutorado no exterior?
Recebi propostas interessantes de pós-doc no Canadá e na Austrália. Acredito que a oportunidade é
ímpar, tanto pela experiência de vida quanto pela interação com outros pesquisadores. Esta
possibilidade de estender a rede de cooperação, transpondo as fronteiras do seu país é, sem dúvida, um
importante fator para uma carreira de sucesso como pesquisador. O sucesso de um pesquisador
depende tanto de sua capacidade técnica quanto de sua habilidade em formar redes de cooperação. Esta
interação com outros pesquisadores é saudável e traz perspectivas e opiniões diferentes que enriquecem
o trabalho do cientista.
Quais são os próximos passos?
De volta à terra natal, o próximo desafio, a médio e longo prazo, é trabalhar para reduzir as diferenças
regionais que existem hoje em relação à distribuição do conhecimento. É notório que o brasileiro é
talentoso, independentemente da região onde nasceu. Entretanto, veja que nesta edição do Prêmio
Capes de Tese, das 487 teses apresentadas, apenas uma tese de doutorado da Região Norte participou
do concurso (a minha foi uma das 388 vindas do Sudeste); este é um dado alarmante. Portanto,
precisamos nos engajar na luta para democratizar o conhecimento. Quem sabe, talvez daqui a dez anos,
pesquisadores formados por programas da Região Norte tenham presença mais significativa e recebam
este tipo de reconhecimento também. De fato, este é um tema que começa a receber atenção tanto dos
governos estadual e federal, através das FAPs, CNPq e Capes, quanto das sociedades científicas como
a SBPC. Entretanto, ainda há um caminho longo a ser percorrido. Acredito que a SBC também possa
desempenhar um papel consistente e significativo nesta questão.

Pouco antes do fechamento desta matéria, Eduardo recebeu mais um prêmio – o Latin America Region
Young Professional Award (versão 2009), concedido pelo IEEE LA ComSoC em reconhecimento a
jovens profissionais com trabalhos de destaque e relevância na área de comunicações. A premiação
será entregue em cerimônia a realizar-se em setembro, na abertura da Conferência IEEE América
Latina sobre Comunicações, em Medellín/Colômbia.
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Sobre o Grande Prêmio Capes de Tese
O Grande Prêmio Capes de Tese e o Prêmio Capes de Tese foram instituídos em 2005, com o
objetivo de outorgar distinção às melhores teses de doutorado defendidas e aprovadas nos cursos
reconhecidos pelo MEC, considerando os quesitos originalidade e qualidade.
Na edição de 2009, 487 teses foram inscritas no Prêmio Capes. Das 44 áreas do conhecimento, 38
foram selecionadas pela comissão de premiação. A região Sudeste teve 388 inscritas; Sul, 65; CentroOeste, 17; Nordeste, 16. A região Norte teve apenas uma tese inscrita. O Grande Prêmio Capes de
Teses selecionou os três melhores trabalhos entre os 38 escolhidos pelo Prêmio Capes, escolhidos nos
grupos de grandes áreas: (1) Ciências Biológicas, Ciências da Saúde e Ciências Agrárias; (2)
Engenharias e Ciências Exatas e da Terra; e (3) Ciências Humanas, Lingüística, Letras e Artes e
Ciências Sociais Aplicadas, bem como na área de Ensino de Ciências.
A cerimônia de premiação ocorreu em Brasília, no dia 22 de
julho, durante as comemorações 58º aniversário da Capes. Na
cerimônia, além das três melhores teses selecionadas nas
grandes áreas, também receberam prêmios as 38 teses de
destaque em cada área de conhecimento. Os ganhadores do
Prêmio Capes receberam medalha, certificado e bolsas de
pós-doutorado. Os vencedores do Grande Prêmio receberam
ainda US$ 15 mil oferecidos pela Fundação Conrado Wessel.

Referência
Prêmio CAPES de Teses: http://www.capes.gov.br/avaliacao/premios-capes-de-teses
Sobre a Entrevistadora
Ellen Francine Barbosa Bacharel em Ciência da Computação pela Universidade Estadual de
Londrina (UEL) em 1995. Mestre em Ciência da Computação e Matemática Computacional
pelo Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC/USP) em 1998. Doutora em
Ciência da Computação e Matemática Computacional pelo Instituto de Ciências Matemáticas e
de Computação (ICMC/USP) em 2004. Realizou estágios na Georgia Institute of Technology
(GATECH/USA), e na University of Florida (UFL/USA). É Professora Doutora do
Departamento de Sistemas de Computação do ICMC/USP desde 2005 e coordenadora do
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destacam-se temas relacionados a Teste de Software, Qualidade de Software, Ensino e
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DOSVOX: a História de uma Revolução entre os Cegos
Débora Rossini M. Cardoso, deborarmc2008@gmail.com, Departamento de Química/UFLA.
Iúna Fricke D'Ascenzi, iunaf@yahoo.com.br, Departamento de Ciência da Computação/UFLA.
José Monserrat Neto, monserrat@dcc.ufla.br, Departamento de Ciência da Computação/UFLA.
Este artigo examina a história de uma tecnologia chamada Dosvox, fruto de um
projeto brasileiro desenvolvido no NCE/UFRJ, Brasil, a partir de 1993, permitindo
que portadores de deficiência visual acessem e utilizem o computador.
O presente artigo foi elaborado com base no Histórico do DOSVOX, escrito pelo Prof. José Antônio
Borges e exibido no site do Dosvox [2]. Aqui, descreve-se a história da criação do sistema operacional
Dosvox, uma tecnologia social [1] que permite a inclusão dos deficientes visuais (DVs) ao mundo dos
computadores. Este sistema operacional para microcomputador, baseado no DOS e no uso intensivo de
síntese de voz e navegação via teclado, foi desenvolvido no Núcleo de Computação Eletrônica da
Universidade Federal do Rio de Janeiro (NCE/UFRJ), com a finalidade de facilitar o acesso de
deficientes visuais aos microcomputadores. Segundo o coordenador do projeto Dosvox, Prof. José
Antônio Borges, “o sistema é um ambiente desenvolvido especialmente para cegos e permite uma
interatividade constante entre o computador e o deficiente visual. Através de seu uso é possível
observar um aumento muito significativo no índice de independência e motivação das pessoas com
deficiência visual, tanto no estudo, trabalho ou interação com outras pessoas” [2]. Estatísticas
demonstram que atualmente a tecnologia já conta com mais de 20 mil usuários espalhados pelo Brasil,
Portugal e América Latina. Mostra-se, então, a importância desse projeto tecnológico brasileiro para a
inclusão digital de pessoas com deficiência visual.
Origem da Criação do Dosvox
De acordo com Lívia Oliveira [3], embora a constituição brasileira de 1988 já previsse que todo
cidadão brasileiro tem direito à educação, o número de estudantes com deficiência que conseguem
concluir o ensino médio e chegar à universidade é baixo. Isto pode ser explicado pelo fato de a maioria
dos professores não estar capacitada adequadamente para educar alunos deficientes visuais, somado à
escassez de material didático em Braille e áudio. Assim, a educação básica a tais alunos acaba por ser
insatisfatória. Uma vez impedidos de terem acesso a uma educação básica com nível semelhante ao dos
demais alunos, os DVs passam a ter menos chances no vestibular. Considerando o contexto no qual
viviam os estudantes DVs até o início dos anos 90 – em que o material didático destes constituía-se
basicamente de impressos em Braille (que são raros e caros) e fitas de áudio com textos lidos em voz
alta e gravados por pessoas que enxergam – havia de fato uma enorme barreira para o ingresso e
permanência dos DVs nas escolas e universidades. A legislação que obriga as universidades a estarem
preparadas para receberem alunos com deficiências físicas surgiu apenas em 2003, com a Portaria
MEC No 3.284 [5], e vem sendo lentamente atendida pelas universidades.
Há ainda um outro problema: mesmo quando o DV tem equipamentos de uso individual para escrita
Braille, o fato de ele ler e escrever em um sistema com simbologia diferente do alfabeto comum acaba
dificultando sua comunicação escrita com as pessoas normovisuais que os rodeiam, tais como os
colegas de turma ou os professores. Como Joyce Fernanda, uma DV, nos conta, “Sempre houvera uma
barreira entre as coisas que ele [um deficiente visual] queria escrever e o fato das pessoas que
enxergam não poderem ler” [4]. Por isso, antes de existir a tecnologia dos leitores de telas em
português, praticamente somente outros cegos entendiam o que era escrito (em Braille) pelos primeiros,
impossibilitando o intercâmbio de textos escritos com os segundos, sem a necessidade de mediadores e
leitura em voz alta. (São raros os normovisuais que sabem Braille). Uma conseqüência negativa do uso
Esta é uma publicação eletrônica da Sociedade Brasileira de Computação – SBC. Qualquer opinião pessoal não pode ser atribuída como da SBC.
A responsabilidade sobre o seu conteúdo e a sua autoria é inteiramente dos autores de cada artigo.
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do Braille é a dependência dos DVs em relação aos “ajudantes”, pois aumenta-se a demanda de mãode-obra para atender aos cegos (transcrevendo textos para Braille), que costuma ser escassa.
Em suma, o contexto do aluno DV no processo educacional, antes da criação e distribuição de
programas leitores de tela, assinalava a extrema dependência do DV no que se refere a mediadores do
processo de produção e recepção de textos escritos dos estudantes DV, caso o professor não
concordasse em aplicar provas e trabalhos orais. Devido a essas dificuldades, não raro ocorria a evasão
escolar de um aluno DV.
A Criação do Vox
Em 1993, Marcelo Pimentel, deficiente visual, ingressou no curso de Informática na UFRJ. No início
de seu curso, Marcelo não teve muitos problemas com as matérias teóricas, pois colegas e seu pai o
ajudavam. Para escrever, ele utilizava uma máquina especial de datilografia em Braille. As provas eram
realizadas oralmente com as respostas transcritas para Braille. No entanto, a parte prática do curso de
Computação, que envolve o trabalho direto com o computador, na criação e execução de programas e
aplicativos, era por demais complexa para Marcelo, que era, e é, totalmente cego.
Quando Marcelo descobriu que no SERPRO (Serviço Federal de Processamento de Dados) existiam
cegos que trabalhavam com informática, soube então dos equipamentos tecnológicos que eles usavam:
“um terminal de vídeo 3270 conectado a um mainframe IBM, conectado a um sintetizador de voz
(equipamento que custava alguns milhares de dólares), uma impressora Braille e um scanner de mesa.
A síntese de voz deste sistema era toda em inglês e a voz produzida era de difícil entendimento” [2].
Foi então que o professor de Geometria Analítica, Mário de Oliveira, sugeriu a Marcelo que, diante da
inexistência de um programa para microcomputadores que lesse o que estava escrito na tela,
reproduzindo uma voz em português no computador, ele próprio desenvolvesse um projeto de iniciação
científica cujo objetivo seria exatamente o de criar essa tecnologia. Mário solicitou então à Reitoria da
UFRJ a instalação dos equipamentos necessários para que Marcelo pudesse trabalhar no projeto, em
uma sala reservada para isso. Marcelo usava o antigo sistema operacional DOS (Disk Operating
System) utilizado nos microcomputadores pessoais (IBM PC compatível), mas dependia inteiramente
da ajuda de colegas para ler todo o conteúdo que aparecia na tela. Possuía também uma outra
alternativa, que consistia em um pequeno programa que produzia um feedback sonoro através do autofalante do computador, mas o som era de péssima qualidade.
Quando Marcelo iniciou o segundo período de seu curso, deparou-se com uma disciplina obrigatória:
Computação Gráfica (CG). Essa disciplina exige altas habilidades visuais para a sua aprendizagem e
conseqüente aprovação. Antônio Borges, professor de CG, orientou Marcelo a se dedicar a aprender os
aspectos teóricos da disciplina, “e que substituísse os exercícios gráficos do curso por alguma coisa que
fosse mais útil para ele” [2]. Antônio testemunhou o uso dos equipamentos eletrônicos de Marcelo,
bem como o funcionamento do programa de feedback sonoro, com sua péssima qualidade sonora,
constatando a precária situação de seu aluno DV. O professor pensou então em desenvolver algo mais
aprimorado que permitisse uma melhor interação entre Marcelo e o computador. Descartou de imediato
a idéia do ‘Displays Braille’, caríssimos na época; deveria ser usado apenas software e hardware de
baixo custo. Conforme Antônio, “Não se dominava ainda a tecnologia de síntese de voz no Brasil, a
não ser em pesquisas avançadas que eram realizadas apenas nas grandes empresas de telefonia, ou no
Centro de Pesquisa da Telebrás (CPqD)” [2], respeitado centro de pesquisas situado em Campinas, São
Paulo.
Primeiramente, pensou-se em utilizar a técnica CVSD para possibilitar a interação entre um DV e o
computador. Esta técnica é uma aplicação do processo de codificar sinais de áudio digitais que contém
fala usando uma quantidade menor de bits do que a quantidade que estas informações apresentavam
originalmente [2]. Porém, esta técnica não pôde ser usada para auxiliar Marcelo quando ainda cursava a
disciplina CG: o desenvolvimento da técnica CVSD era demorado. Veio então outra idéia: poderiam
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usar uma das Workstations Sun (um mini-computador), que o Núcleo de Computação Eletrônica da
UFRJ (NCE/UFRJ) possuía na época, já que neste computador existia a possibilidade de reprodução de
som. Era uma solução interessante em termos de tecnologia, mas havia um problema: conseguir
reservar tempo para que Marcelo pudesse usar os equipamentos já que elas eram muito utilizadas para
atividades de pesquisa e por diversas pessoas.
Diante desse fato, eles tiveram que pensar em outra alternativa. Antônio Borges tentou a utilização de
um pequeno circuito, denominado R-2R (usado para reprodução de música). Caso fosse possível, ele
usaria voz gravada, em vez de sons musicais digitalizados, e os sons em seqüência seriam produzidos
pela mesma técnica. A solução seria a soletração de arquivos com o som de cada letra e a produção de
feedback das teclas do computador. Dois anos antes, em 1991, havia sido lançada no mercado, nos
Estados Unidos, uma placa de som chamada Sound Blaster Pro. Quando um dia Antônio viu um
anúncio desse item de hardware num jornal carioca de classificados, ele viu o seu preço de cerca de
300 dólares na época, um pouco caro. Mesmo assim Antônio a comprou, sem saber se serviria ou não
para gravar som. Serviu, e dois anos depois ele pode utilizá-la! Dessa forma, Antônio pôde montar um
circuito com uma placa de som que gravava a voz e que reproduzia a voz gravada. Porém, faltava ainda
fazer a leitura de um texto da tela em tempo real (o que permitiria a soletração dos sons, guardados em
arquivos). Esse último passo foi realizado por Orlando José Rodrigues Alves, um estudante de
Informática da UFRJ que estava já em um período mais avançado. Orlando desenvolveu o programa
Vox, montando rotinas consideradas sofisticadas com a linguagem de programação Assembly. Pelo
Vox, ao serem pressionadas ao mesmo tempo as teclas Alt e Esc, produzia-se uma parada momentânea
– fração de segundos – do programa que estivesse sendo executado na máquina naquele momento, e
então uma rotina do Vox era acionada, permitindo que o conteúdo exibido na tela fosse “lido em voz
alta” no alto falante do computador, conteúdo este escolhido por meio do movimento do cursor, através
das teclas de setas. Ou seja, quando as teclas de setas moviam o cursor (da tela preta DOS), a letra em
que o cursor estivesse apontando no momento seria “pronunciada” no alto falante do computador.
Marcelo movia o cursor para direita, por exemplo, e apertava as teclas Alt e Esc, e então o programa
Vox identificava a letra apontada pelo cursor, digamos ‘M’, e a transformava no som de ‘M’. Movendo
novamente o cursor para a direita com a seta, o Vox “lia” a letra seguinte, digamos 'a', e depois 'r',
assim sucessivamente, de acordo com a movimentação que Marcelo imprimia ao cursor, com o auxílio
das setas. Assim, ele podia “ouvir” a palavra 'Marcelo' a partir da soletração de cada letra de seu nome,
caso ela estivesse escrita na tela do DOS, e ele movesse o cursor da esquerda para direita sobre a
palavra 'Marcelo'. E, seguindo princípio similar, as teclas das letras que o DV digitasse também
poderiam acionar rotinas do Vox e serem “lida em voz alta” pelo computador, no momento em que
fossem digitadas. Por exemplo, Marcelo apertava a tecla 'd' e o computador imediatamente “falava” o
som da letra em “voz alta”: “Dê!”, dando um feedback sonoro a Marcelo de que ele havia digitado a
letra 'd'.
Enfim, eles conseguiram construir então o núcleo do sintetizador de voz (o Vox), sem o qual o sistema
Dosvox não poderia ter sido posteriormente desenvolvido e aprimorado. É importante notar que o
programa Vox então criado era ainda bastante rudimentar, diante do que veio a se tornar o Dosvox
alguns anos depois.
Difusão do Dosvox para Além da Universidade
Constatando o grande interesse de outras pessoas cegas sobre o projeto que desenvolviam, Antônio e
Marcelo, bem como várias pessoas do NCE/UFRJ, tiveram a idéia de criação de um curso sobre tais
ferramentas computacionais, para divulgá-las, já que elas poderiam melhorar a produtividade e a
qualidade de vida de inúmeras pessoas cegas em suas atividades de estudo, trabalho e entretenimento.
Os alunos deste curso poderiam posteriormente tornar-se não apenas usuários do Dosvox, mas também
futuros instrutores e divulgadores do projeto que estavam desenvolvendo. Mas surgiram
questionamentos: como fabricar o circuito sintetizador se não tinham recursos financeiros para tal? E a
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questão da inicialização do computador por uma pessoa cega, para que pudesse ser realizada de forma
independente da ajuda de uma pessoa normovisual? Havia dúvidas quanto à possibilidade do usuário
DV, sem conhecimentos de informática, ligar o computador, esperar pelo tradicional boot, e então usar
os comandos do sistema DOS, que não são triviais para pessoas leigas.
Antônio, então, “comprou o material suficiente para fabricar 20 unidades do circuito, foi à empresa de
uma pessoa amiga e conseguiu que fosse fabricado um circuito impresso em quantidade pequena;
conseguiu a doação, por uma outra empresa, de pequenas caixas que eram usadas para outra finalidade,
mas cujo tamanho era similar ao do circuito, e pagou a um técnico para montar. A idéia foi que a de
que os alunos que fizessem o curso poderiam comprar, pelo valor de custo, este hardware, ressarcindo
assim Antônio pelo gasto” [2]. Era preciso, também, desenvolver uma interface operacional pela qual o
usuário DV pudesse orientar-se no menu e encontrar as funções e aplicativos mais usados,
dispensando-o da interação direta (e penosa) com o DOS. Daí a criação do Gerenciador do Dosvox,
que, baseado em menus com mensagens gravadas, permitiria a ativação dos programas a serem
executados, bem como algumas funções de arquivamento e que também economizaria o uso de teclas:
uma ou duas já eram suficientes para acionar as operações mais comuns. Nele, a tecla F1 ativava uma
ajuda online “falada”, de forma que o DV poderia ouvir as opções sem ter que memorizá-las
previamente, e as escolher usando algumas poucas teclas. Por exemplo: uma das opções do Dosvox é a
de editar um arquivo de texto; então a ajuda online “fala em voz alta” as várias opções, entre elas a de:
“É para editar um arquivo de texto!”, e o usuário cego poderia então apertar a tecla ‘E’ para acionar a
opção e iniciar a edição de um texto. A única memorização realmente necessária para o usuário DV era
a da posição das letras e demais símbolos no teclado. Como isso já é feito nos tradicionais cursos de
datilografia, então tal memorização não representava nenhuma barreira intransponível aos cegos.
A 1ª versão do Dosvox era composta pelos seguintes programas: gerenciador do sistema (com os
menus); programa que ajudava a aprender e memorizar as posições das teclas; editor de textos Edivox;
gerenciador de arquivos e discos; programa impressor de textos; opção para digitar diretamente
comandos do DOS.
Curso de Dosvox como Impulsionador de Modificações e de Novas Idéias
O primeiro curso de Dosvox foi finalmente ministrado em 1994, durando uma semana. No curso,
Marcelo e Antônio observavam constantemente seus alunos, bem como suas habilidades e limitações,
durante a aprendizagem do Dosvox no uso do computador. Essa observação foi importante pois
puderam verificar e descobrir o que poderia ser melhorado no sistema.
E os resultados do curso foram animadores, porém ficaram evidentes alguns problemas no sistema, que
não eram simples de resolver. O mais grave deles era a dificuldade na audição de um texto “falado” em
voz alta pelo computador através da pura soletração. Ou seja, se estivesse escrito a palavra ‘soletração’
na tela,ouvia-se: ‘s’, ‘o’, ‘l’, ‘e’, ‘t’, ‘r’, ‘a’, ‘c’, ‘a’, ‘o’. Melhor seria se lesse a palavra toda junta: “sole-tra-ção”! Por isso, Antônio criou, “com base em um projeto de tradução fonética para português, (...)
um programa tradutor, capaz de realizar a tradução de um texto em português para os fonemas
correspondentes” [2]. Assim, a partir desses fonemas era possível fazer o programa identificar as
sílabas da palavra, faltando apenas gerar o som de cada sílaba de forma digitalizada. Essa geração foi
feita gravando, através de um microfone, o som de todas as possíveis sílabas da língua portuguesa, que
posteriormente eram tocadas em sequência, gerando então a voz digitalizada. A qualidade sonora não
era boa, mas já era possível compreender o que o computador “falava”.
Ampliando a Equipe de Desenvolvedores e Colaboradores: o “Mutirão VOX”
Os usuários tiveram papel fundamental no aprimoramento do sistema. À medida que encontravam
dificuldades ou tinham novas sugestões, isso era relatado aos desenvolvedores do sistema, de modo que
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estes puderam gradualmente aperfeiçoar o sistema, algo similar ao que ocorre no desenvolvimento de
software livre [6].
Antônio convocou os seus alunos de CG, colegas de Marcelo, a participarem de um "mutirão vox",
onde esses alunos se engajariam no desenvolvimento de outros aplicativos para o ambiente. A partir
deste mutirão inicial, professores e alunos do Curso de Informática da UFRJ se empenharam no esforço
de criação de programas para compor o Dosvox, que foi gradualmente incorporando novos aplicativos
e funcionalidades até se transformar no que é hoje: um sistema operacional completo, complexo e
extremamente rico em aplicativos (como calculadora, agenda, utilitários de acesso à internet,etc) e
jogos. O Dosvox possui hoje quase uma centena de programas.
Distribuindo o Dosvox
Cursos de Dosvox continuaram a ser oferecidos por Marcelo e Antônio, por alguns anos, e a procura
pelo Dosvox cresceu gradativamente. O programa era vendido quase a preço de custo, para cobrir as
despesas de produção de cópias e distribuição (feita em disquetes de 5 ¼ polegadas – hoje obsoletos –,
que seriam enviados pelo correio). A partir de 2002, com a internet e as placas de som se tornando
acessíveis para boa parte das pessoas, o Dosvox passou a ser disponibilizado através de download
gratuito na página do NCE/UFRJ.
Com a necessidade de oferecimento de suporte aos usuários de Dosvox e de todas as pessoas cegas,
criou-se o CAEC – Centro de Apoio Educacional ao Cego. Antônio continua até hoje como
coordenador do projeto Dosvox. Para quem deseja conhecer melhor o sistema Dosvox – atualmente na
na versão 4.1 e compatível com vários outros sintetizadores de voz do mercado – basta visitar o seu site
oficial em http://intervox.nce.ufrj.br/dosvox, de onde se pode baixar gratuitamente o sistema
operacional.
Concluindo
Neste artigo, examinamos a história do desenvolvimento de um sistema operacional voltado para
pessoas portadoras de deficiência visual. A partir da percepção da situação precária em que se
encontravam os estudantes DVs – em particular do aluno Marcelo Pimentel –, professores e estudantes
do Curso de Informática do NCE/UFRJ, liderados pelo Prof. Antônio Borges, foram gradualmente
elaborando e construindo um sistema operacional de computador pessoal para DVs, tomando como
base o DOS. Uma tecnologia é sempre o resultado de um projeto e de seu gradativo desenrolar,
normalmente envolvendo muitas pessoas, entre cientistas, engenheiros, projetistas, consumidores,
pessoas leigas (deficientes visuais, por exemplo); todas elas contribuindo de diversas formas para a
construção tecnológica. Toda tecnologia é uma construção social, em que diferentes atores buscam
gradualmente mobilizar e negociar recursos técnicos e sociais disponíveis e, assim, montar a nova
tecnologia (no caso visto aqui, a do Dosvox). Além disso, quando elaborada com a finalidade de
beneficiar as pessoas promovendo inclusão digital, educacional, profissional e social, ela pode produzir
efeitos positivos surpreendentes. O impacto positivo do Dosvox na sociedade é inegável, já que
contribuiu muito para impulsionar a inclusão digital de DVs, uma vez que, quando criado em 1994, não
existiam programas similares em língua portuguesa.
Cabe destacar o grau da importância do computador para os DVs, que é muito maior para estes que
para as pessoas normovisuais – o que vem causando uma verdadeira revolução entre os cegos, já que
permite que estes realizem boa parte das tarefas de uma pessoa que enxerga. Além disso, quando se
trata de navegação na internet, um mundo inteiro se abre para os DVs, como Joyce Fernanda[4]
testemunha: “Eu pude conhecer pessoas e interagir com videntes e cegos, ampliando meu leque de
amizades e de experiências. (...) Pela primeira vez, um vidente pôde conversar comigo sem prestar
atenção mais à deformidade dos meus olhos que a mim; pela primeira vez, eu podia ter a certeza de que
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as minhas idéias valiam mais que a minha aparência. Partilhar experiências, sair do meu casulinho,
descobrir que cada pessoa era um mundo e que o tratamento ao cego variava de região para região, só
não foi mais mágico que a possibilidade de fazer amizades sólidas e duradouras através destas
ferramentas tão úteis”. Sem dúvida, a tecnologia Dosvox não apenas melhorou a qualidade de vida dos
DVs em termos de ampliação de suas capacidades, mas também aumentou a auto-estima destes.
É importante, por último, chamar a atenção para a forma com que foi criada a tecnologia Dosvox, que é
aberta, livre e includente, desenvolvida com a contribuição de uma comunidade de programadores,
professores, alunos e DVs. Tecnologias fechadas podem por vezes até beneficiar muitas pessoas, mas
em geral elas acabam sendo caras e restritas somente aos que podem pagar, transformando-se em
tecnologias excludentes [7].
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Por onde devo começar quando quero iniciar uma pesquisa bibliográfica? Este
artigo visa responder a essa questão, apresentando ao jovem pesquisador os passos
principais para realizar uma pesquisa bibliográfica que contemple seu objetivo, bem
como as ferramentas básicas amplamente disponíveis para ser bem sucedido.
Contexto
Realizar uma pesquisa bibliográfica faz parte do cotidiano de todos os estudantes e pesquisadores. É
uma das tarefas que mais impulsionam nosso aprendizado e amadurecimento na área de estudo.
Atualmente, as bibliotecas digitais têm facilitado e simplificado muito essa tarefa, pois trazem recursos
de busca e cruzamento de informações que facilita a vida de todos. Nesse artigo, o enfoque será em
como utilizar bem os recursos amplamente disponíveis, de modo que o usuário encontre o apoio
bibliográfico que necessita para realizar sua pesquisa, para compará-la com seus pares e buscar
motivação para continuá-la.
Antes de iniciar uma pesquisa bibliográfica, é preciso ter muito claro qual é o seu objetivo. Como
somos da área de computação, podemos fazer uma analogia da pesquisa bibliográfica com a pesquisa
em uma estrutura de dados, que é uma das primeiras formas de busca de informações que aprendemos
a fazer! Assim, uma pesquisa bibliográfica pode ser feita em abrangência, ou em profundidade. Mas o
mais importante é que se defina, desde o início, o que se pretende com ela.
As pesquisas são feitas segundo contextos específicos, ou seja: por assunto, autores, veículos, período
de tempo, e por combinações entre eles. Por isso, embora a pesquisa seja feita usando ferramentas da
Web, a busca por bibliografias em geral não usa ferramentas de busca genéricas, como Google ou
Yahoo!, mas ferramentas específicas para busca bibliográfica, como descrito a seguir. Para fazer uma
boa pesquisa, comece criando listas de palavras-chave, uma para cada contexto: assunto, autores,
veículos, nomes de técnicas, algoritmos e ferramentas, etc.
Tendo uma lista de palavras-chave, uma pesquisa por abrangência é feita procurando por todas elas de
uma vez, ou seja, executam-se diversas buscas, procurando por artigos que tenham essas palavras,
antes de analisar detalhadamente o conteúdo dos artigos. Quando estiver satisfeito, passe para o passo
de análise, avaliando cada artigo obtido e fazendo novas listas de palavras para procurar. Quando
acabar de analisar todos, se ainda precisar de mais material, repita o processo com as novas listas de
palavras. Fazer uma busca em profundidade significa primeiro escolher uma palavra-chave, daí buscar
o que puder com ela, estudar os artigos obtidos, e atualizar sua lista de palavras, recomeçando então o
processo com a nova lista. É uma boa idéia sempre contar em quantos artigos cada palavra é
mencionada: num artigo só, em poucos, ou em muitos.
Analisar um artigo é um processo pessoal de cada um, mas uma regra geral é a seguinte: primeiro
avalie o título. Se ele estiver dentro do que você está procurando, ou se estiver incerto, leia o resumo.
Com isso, você já pode ter uma idéia de se o artigo tem algo que lhe interessa. Se não tiver, descarte-o.
Até esse ponto não é preciso o texto completo, pois título, autores e resumo são, em geral,
disponibilizados pelas bibliotecas digitais. Se o artigo for interessante, ou você ainda estiver incerto
disso, obtenha agora o texto completo, e dê uma folheada rápida, vendo as seções, figuras e tabelas que
contém. E leia as conclusões. Agora você deve ter uma idéia boa sobre o artigo ser interessante ou não.
Daqueles que interessam leia a introdução, e se suas expectativas se confirmarem, salve o arquivo, faça
anotações de porque você se interessou e estude o artigo. Quando estiver acostumado com o processo,
Esta é uma publicação eletrônica da Sociedade Brasileira de Computação – SBC. Qualquer opinião pessoal não pode ser atribuída como da SBC.
A responsabilidade sobre o seu conteúdo e a sua autoria é inteiramente dos autores de cada artigo.
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analisar um artigo não deve tomar mais do que três ou quatro minutos, quinze minutos se você chegar a
ler a introdução. Mas quando um artigo interessar, invista nele o tempo que precisar.
Passos e Objetivos
Em geral, a pesquisa bibliográfica tem como alvo apoiar a redação de um projeto, um artigo ou um
relatório, mas para ser bem sucedido é importante ter bem claro seu objetivo. Neste texto,
consideramos que a pesquisa pode ter até três objetivos, independente de seu alvo, que aqui já
apresentamos adaptados ao contexto da informática. A saber:
1. Identificar conceitos, técnicas e ferramentas que servem de base para o desenvolvimento de
nosso trabalho. Chamaremos este objetivo de identificar conceitos básicos;
2. Identificar técnicas, algoritmos, softwares e autores com trabalhos semelhantes ou
precursores ao nosso. Chamaremos este objetivo de identificar parceiros;
3. Identificar necessidades, situações e resultados do mundo real, possivelmente fora do mundo
da informática, que justifiquem nosso trabalho. Chamaremos este objetivo de identificar
motivação.
As ferramentas mais utilizadas para preparar uma pesquisa bibliográfica são as Bibliotecas Digitais
(DLs) das sociedades científicas, tais como: ACM (Association for Computing Machinery), IEEE
Computer Society, e SIAM (Society for Industrial and Applied Mathematics), que oferecem recursos
para que sejam pesquisados artigos de veículos patrocinados por elas, e as bibliotecas das editoras de
revistas técnicas, como a Elsevier, Springer, etc.
O resultado da consulta pode ser um volume muito grande de artigos, e a questão torna-se então como
selecionar o que é mais relevante, considerando cada um desses três objetivos.
Para identificar conceitos básicos
Se a pesquisa está sendo realizada para atender ao objetivo 1: identificar conceitos básicos e
consolidados, é uma boa idéia colocar seu esforço de estudo nos trabalhos mais citados, desde que
sejam citações positivas, que indiquem a importância do trabalho. O alvo aqui é realizar busca por
abrangência por assuntos, usando termos já conhecidos do seu assunto de interesse. Procure por artigos
tipo surveys, livros, artigos de consolidação em periódicos e tutoriais em eventos. Compare as
referências feitas pelos artigos retornados, e identifique aquelas que mais se repetem. Aprenda também
os conceitos e técnicas que ocorrem com mais frequência. A partir daí, “feche” mais o assunto naquilo
que lhe interessa, numa busca em profundidade.
Dessa pesquisa deverão resultar os trabalhos que estabeleceram os fundamentos dos conceitos
estudados, bem como os trabalhos relevantes mais recentes que indicam a importância dos mesmos
para a área. Os artigos, principalmente os mais recentes, indicam outras referências importantes para o
seu trabalho, ampliando o seu leque de descobrimento. Quando você encontrar referências básicas
importantes para seu trabalho, procure por artigos mais recentes que o citam, tentando encontrar
trabalhos atuais que exploram aqueles conceitos básicos.
A DL da ACM, por exemplo, lista as referências citadas no artigo aberto e também quais são os artigos
publicados pela própria ACM ou pelas editoras associadas que citam aquele artigo. A riqueza de
informações que passará a se descortinar para você torna essa atividade um passo muito significativo
no amadurecimento e preparo de seu projeto de pesquisa. Como a curiosidade é uma das características
inatas dos pesquisadores, a realização de pesquisa bibliográfica é uma das tarefas mais motivadoras do
processo científico, pois apóia o aprendizado de novo conhecimento.
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Para identificar parceiros
Quando o objetivo da pesquisa bibliográfica é encontrar artigos na mesma linha que você está
trabalhando, ou artigos que apoiem o seu trabalho, aconselhamos a executar simultaneamente duas
atividades, de maneira permanente:
- Acompanhe as principais conferências e periódicos da sua área, em buscas por abrangência.
Isso hoje é simples de ser feito graças à disponibilização das principais bibliotecas digitais pelo
portal de periódicos CAPES (http://www.periodicos.capes.gov.br).
- Identifique os grupos de pesquisa/pesquisadores que atuam na sua linha. Isso pode ser feito
acompanhando as páginas pessoais desses pesquisadores, ou utilizando portais de bibliotecas
digitais. Nosso favorito é o portal da DBLP Computer Science Bibliography , que hoje integra
mais de 1.2 milhão de artigos e tem abrangência mundial (http://www.informatik.unitrier.de/~ley/db/index.html). A DBLP referencia as principais DLs institucionais, e tem várias
maneiras de navegação através de links que contextualizam sua consulta, incluindo links para
obter o artigo em questão. A DBLP referencia os principais eventos e periódicos em
computação, e tem sido atualizada constantemente graças ao esforço de pesquisadores da
Universidade de Trier – Alemanha, liderados pelo Prof. Michael Ley.
Para conhecer os pesquisadores brasileiros interessados em uma área particular, a dica é acompanhar os
eventos organizados e apoiados pela Sociedade Brasileira de Computação (SBC). A BDBComp Biblioteca Digital Brasileira de Computação (http://www.lbd.dcc.ufmg.br/bdbcomp), desenvolvida e
mantida com o esforço do Laboratório de Banco de Dados da Universidade Federal de Minas Gerais,
possui os arquivos de muitos artigos de eventos e periódicos brasileiros, e está sempre ampliando seu
acervo. Para artigos em periódicos latinoamericanos, incluindo o Brasil, uma boa pedida é o Scielo
(http://www.scielo.org/php/index.php).
Neste ponto vale uma ressalva. Sempre se procura conhecer as pesquisas feitas no exterior, mas é
comum que se negligencie as realizadas no Brasil, muitas vezes sequer se conhecendo o que é realizado
aqui. Esse é um erro que não deveria acontecer, pois além de termos excelentes pesquisadores e
instituições de pesquisa (reconhecidos lá fora!) a interação e colaboração mais facilmente disponíveis e
fáceis de se atingir são as que estão próximas. Assim, conheça os grupos de pesquisa e trabalhos
brasileiros já realizados na linha do seu. Mostre estar por dentro das pesquisas nacionais citando-as em
seu projeto de pesquisa e artigos e gere uma sinergia positiva entre os grupos envolvidos!
Acompanhar o estado-da-arte relativo às atividades que você está fazendo é tarefa primordial para que
não seja pego de surpresa ao tentar publicar resultados já alcançados por outros grupos. Não estar
atento a isso pode ser fatal. Por exemplo, durante o desenvolvimento de seu projeto de doutorado, no
qual você deverá apresentar resultados inovadores, não estar por dentro das pesquisas já feitas poderá
atrasar e prejudicar o andamento da sua pesquisa.
Para identificar motivação
A pesquisa por referências bibliográficas feita para identificar necessidades e motivação de novos
temas de pesquisa também pode ser vista como uma maneira de perceber quais são os tópicos em alta
(hot topics) que estão sendo considerados e desbravados pela comunidade da área. Por um lado,
ninguém quer colocar esforços em assuntos que se encontram relegados ao ostracismo pela
comunidade científica, e por outro lado é necessário cuidar para não se acabar tendo em mãos uma
solução da qual não se sabe que problema ela resolve. Assuntos que são considerados ultrapassados
não atrairão apoio para seu desenvolvimento. Ou seja, se você está preparando um projeto de pesquisa
para ser submetido para um programa de pós-graduação, tal projeto não alcançará êxito para
aprovação; se é artigo científico, sua chance de aceitação será muito baixa. Por outro lado, quando
estamos desenvolvendo algo, seja um programa, um algoritmo ou uma técnica, às vezes nos
empolgamos e queremos agregar mais funcionalidades, flexibilidade, ser mais abrangente, etc., e
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depois percebemos que aquilo não é de fato necessário. Buscar por motivação ajuda, e muito, a
direcionarmos os esforços naquilo que de fato está sendo procurado pela comunidade.
Procure as conferências de primeira linha de sua área. Seu orientador ou líder de pesquisa saberá
indicar quais são. Este é o primeiro lugar onde os temas em alta são discutidos e apresentados. Os
palestrantes convidados (keynote speakers) costumam tratar desses temas em suas palestras. Mesmo
que você não participe do congresso, as palestras em geral são disponibilizadas na página do evento.
A ACM tem as newsletters, que são publicações que sumarizam os pontos altos dos principais eventos
da área, traz discussões e artigos sobre temas de interesse, além de divulgar o que está sendo
considerado conhecimento essencial, para todas as grandes áreas de interesse da comunidade de
informática, ou SIG (Special Interest Group - http://www.acm.org/sigs). O IEEE também tem os
Technical Commitees, alguns deles incluindo periódicos que incluem apanhados em profundidade de
temas “ quentes ” (http://www2.computer.org/portal/web/tandc/tclist). Outras leituras obrigatórias, para
quem quer ficar sempre antenado, são os textos dos magazines da ACM e do IEEE, que contêm artigos
curtos e de leitura muito agradável. Informações gerais promovidas pela ACM são encontradas nas
Communications e Crossroads, além dos magazines específicos disponíveis para as grandes áreas (Ver
ACM DL na Tabela 1). Com relação ao IEEE, referente à área de computação, o magazine Computer
merece ser acompanhado mensalmente. Mas não deixe de aproveitar também os outros magazines
relacionados às grandes áreas que estão disponíveis na DL do IEEE.
Tabela 1 - Resumo das Principais Bibliotecas Digitais.
Organização
Portal de periódicos CAPES
http://www.capes.gov.br/

Link DL
http://www.periodicos.capes.gov.br

ACM (Association for
Computing Machinery)
http://www.acm.org

http://portal.acm.org/dl.cfm

IEEE Computer Society
(Institute of Electrical and
Electronics Engineers)
http://www.computer.org/
SIAM (Society for Industrial
and Applied Mathematics)

http://www2.computer.org/portal/web/csdl

SciELO (Scientific Electronic
Library Online)
http://www.scielo.org
DBLP (Computer Science
Bibliography)

http://www.scielo.org/php/index.php

BDBComp (Biblioteca
Digital Brasileira de
Computação)
Google Acadêmico (Scholar)

http://www.lbd.dcc.ufmg.br/bdbcomp/

http://www.siam.org/
Conferências e periódicos a partir da
página inicial

http://www.informatik.uni-trier.de/~ley/db

http://scholar.google.com.br/schhp

Resumo/Dicas
Atualmente contempla 12.661 veículos, e
126 bases de dados (todas as áreas da
ciência).
Periódicos e eventos patrocinados pela ACM
e seus SIGs. Possui membership com preço
promocional/reduzido para estudantes e
membros de países em desenvolvimento
(inclui Brasil).
Periódicos e eventos patrocinados e/ou
publicados pela IEEE Computer Society.
Nao inclui publicações das outras sociedades
do IEEE.
Periódicos e eventos SIAM. Possui
membership com preço
promocional/reduzido para estudantes e
membros de países em desenvolvimento
(inclui Brasil).
Disponibiliza periódicos científicos da
América Latina e Caribe. O Journal da SBC
está atualmente nesta DL.
Organiza 1.2 milhão de artigos em
conferências e periódicos. Direciona para a
DL/evento/ periódico onde o artigo está
indexado.
Periódicos e eventos brasileiros patrocinados
patrocinados pela Sociedade Brasileira de
Computação.
Busca artigos, citações e produção e
pesquisadores nas diversas DLs.
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Como Organizar sua Bibliografia
Existem várias ferramentas que permitem gerenciar sua coleção de referências bibliográficas. São os
Gerenciadores de Referências. Exemplos importantes são o JabRef, ferramenta em código aberto e
muito útil especialmente para quem trabalha com Latex (http://jabref.sourceforge.net), e o EndNote
(http://www.endnote.com). Essas ferramentas permitem obter os dados das referências diretamente nas
bibliotecas digitais (sem você precisar ficar copiando e colando), criam uma base de dados com essas
informações, permitem inserir as citações e referências diretamente nos textos sendo editados, e antêm
e organizam a própria coleção de textos originais dos artigos. A longo prazo, sua base de dados
mantida por um gerenciador de referências é um recurso muito valioso para procurar pelas referências
para citar em seus textos.
Recursos Disponibilizados
As DL das grandes editoras, seja da ACM, IEEE, Springer, etc., disponibilizam gratuitamente as
referências de seus artigos e frequentemente também os abstracts ou até a primeira página de cada
artigo. Mas se você precisa do texto integral, elas cobram, e caro (embora assinaturas ou memberships
em algumas sociedades possam valer à pena). Uma iniciativa de extrema importância para a pesquisa
no Brasil é o “Portal de periódicos” da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior) que disponibiliza para membros de 268 instituições de ensino superior e de pesquisa
brasileiros acesso a mais de treze mil revistas internacionais, nacionais e estrangeiras, e 126 bases de
dados com resumos de documentos em todas as áreas do conhecimento. Para recuperar artigos via o
portal de periódicos da CAPES (http://www.periodicos.capes.gov.br) basta acessá-lo a partir de
qualquer computador ligado à Internet localizado nas instituições cadastradas ou por ela autorizadas.
Desse modo, você poderá utilizar as publicações indexadas no Web of Science, DII Derwent
Innovations Index, Banco de Teses CAPES, General Science Abstracts Full Text, e Scopus, entre
outros. Além disso, diversos livros encontram-se disponibilizados. Esse esforço da CAPES para manter
os documentos abertos à comunidade brasileira tem contribuído muito para o crescimento de nossa
produção científica, e devemos usufruir desse benefício!
As principais Bibliotecas Digitais (DLs) para a computação em geral estão sumarizadas na tabela 1.
Também são importantes as DL das editoras de periódicos tais como Elsevier, Wiley, etc., que podem
ser acessados através do portal da Capes. Deixamos ao leitor, como exercício, explorá-las visando
conhecer as suas funcionalidades.
Mas, e se você precisa do original de um artigo que não está disponível nas DLs a que se tem acesso
permitido? Nesse caso, comece procurando as páginas pessoais dos autores. Aqui os buscadores
genéricos da Internet, como o Google podem ajudar. A DBLP também tem sugestões ótimas no
cabeçalho das páginas pessoais dos autores. É comum encontrar os artigos nas páginas de algum dos
autores, principalmente se são de publicações em veículos de editores menos “vistosos” do que os
disponibilizados pela Capes, por exemplo. Se não conseguir, aconselhamos a contactar diretamente o
autor e solicitar-lhe o envio. Nossa experiência é positiva em 100% dos casos. Não se esqueça de dizer
que é estudante/pesquisador na área, e que gostaria de conhecer melhor o trabalho realizado para poder
citá-lo apropriadamente em seus textos. Essa também é uma forma importante para futuramente
estabelecer contatos de parceria e desenvolvimento de pesquisa conjunta.
Concluindo
Acredite, houve uma época em que a pesquisa bibliográfica era feita em uma biblioteca, folheando as
revistas nas estantes. Por mais agradável que seja pegar uma revista na mão para ler, qualquer pesquisa
bibliográfica hoje pode ser feita em bibliotecas digitais, pela Internet, com muito mais facilidade e
rapidez.
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Assim, conhecer essas bibliotecas, seus recursos de busca, e manter os resultados organizados em
gerenciadores de referências são fundamentais para o sucesso de qualquer atividade científica, pelo
menos em computação.
Como em qualquer atividade que envolve a Internet, o perigo é se afogar com tanta informação e se
perder no meio delas. Portanto, encarar a pesquisa bibliográfica com objetivo bem definido e com
método é fundamental. Mas os resultados que se pode alcançar, e os benefícios que se pode extrair
disso, fazem dessa uma das mais prazerosas e motivadoras atividades da pesquisa científica.
Sobre os Autores
Agma J. M. Traina é professora Titular (2008) no Departamento de Ciências de
Computação do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da
Universidade de São Paulo - USP, em São Carlos. Atualmente é a
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências de Computação e
Matemática Computacional do ICMC - USP desde 2006. Membro da SBC,
ACM, IEEE e SIAM.
Caetano Traina Júnior é professor Titular (2005) no Departamento de Ciências
de Computação do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC)
da Universidade de São Paulo - USP, em São Carlos. Atualmente é o Diretor do
Centro de Informática de São Carlos e membro da SBC, ACM, IEEE e SIAM.
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O que pode ser chamado de empreendedorismo?

A palavra é conhecida, mas será que é compreendida realmente por aqueles que utilizam?
Antonio Valerio Netto, valerio@cientistasassociados.com.br, Cientistas Associados
Este texto busca apresentar ao leitor uma visão empreendedora sobre um assunto e
uma área que nos últimos anos ganhou força no cenário nacional. Empreender, o
que realmente isto quer dizer. Como poderia saber se sou uma pessoa com
características empreendedoras e no que isto pode realmente ajudar a mim e a
minha carreira. Será que ser empreendedor no Brasil é positivo? Será que existe
algum tipo de reconhecimento pessoal ou financeiro para aqueles que se arriscam a
realizar ações e atividades que tenham um alto grau de incerteza de dar certo?
Quando se está no inicio de uma carreira profissional é normal a falta de conhecimento de quais caminhos
deveriam ser trilhados. Qual melhor empresa para se trabalhar? Que tipo de trabalho eu quero fazer? Aonde
eu quero chegar com minha carreira? Trabalhar no Brasil ou no Exterior? Trabalhar perto da família ou
do(a) namorado(a)? Trabalhar em uma pequena empresa ou em uma grande empresa? Enfim, várias
questões que norteiam a cabeça do jovem. Para muitas dessas questões, as respostas são semelhantes,
seguem um padrão social pré-estabelecido. Basicamente é, “faça o que te deixa mais feliz!”.
Acredito que é nesse ponto que começa uma confusão que pode se seguir até o final da carreira profissional
e pessoal do indivíduo. Se for para ser feliz, então não vou correr riscos, pois a derrota ou um erro exposto
me traz infelicidade. Diante disso, o melhor é ficar na zona de conforto, pois não vou sofrer com a derrota
ou com a rejeição. Vencer é bom, mas como eu não sei se vou ganhar, então é melhor não jogar. Deve ser
por isto que eu não gosto de esportes ou qualquer outra atividade que requeira o meu esforço pessoal e
intelectual, e que tenha chance de ser reprovado, derrotado ou coisa parecida.
Seguindo esse raciocínio, provavelmente eu não deva fazer a prova de Cálculo Numérico, ou aquela de
Engenharia de Software. Pode ser que eu tire nota baixa e fique angustiado ou os meus amigos vão perceber
que não sou bom aluno. Mas se eu não for fazer a prova, vou ser reprovado na matéria e terei que refazer a
disciplina novamente. Pensando um pouco mais, por outro lado, se eu tirar uma nota alta, posso ser
reconhecido pelo professor como um bom aluno, conseguir algumas portas abertas na faculdade; e quem
sabe uma iniciação científica ou indicação para estagiar em alguma empresa. É a glória! O ex-presidente
dos EUA, Theodore Roosevelt comentou uma certa vez que “É muito melhor arriscar coisas grandiosas,
alcançar triunfos e glórias, mesmo expondo-se à derrota, do que formar fila com os pobres de espírito que
nem gozam muito nem sofrem muito, porque vivem nessa penumbra cinzenta, que não conhece vitória nem
derrota”.
A questão é por que eu me arrisco todo semestre fazendo provas de disciplinas que eu nem mesmo sabia
que existia (o novo), tendo consciência que posso ser aprovado ou reprovado. Entendendo, inclusive, que a
reprovação causa dor e tristeza e isto pode me desmotivar. Será que é porque eu sou jovem em fase de
estudo e a sociedade (pais, professores, amigos, “sogra”) a minha volta sabe dessa situação e a cobrança não
é tão ríspida ou rigorosa? E por que isto muda quando eu me graduo e tenho que escolher rapidamente uma
carreira e tentar dar certo profissionalmente para ser reconhecido pela sociedade. E se eu estou me
formando mestre ou doutor? A cobrança é maior de acordo com a titulação? O que muda dentro do jovem
quando um dia antes ele tem a chance de errar e trabalhar a incerteza e, depois de formado, já tem que saber
tudo e não tem a chance de arriscar. Pode ser que a decisão tomada dê errado, mas se deu errado, não posso
refazer novamente e tentar outro caminho com a experiência do erro, seguindo a mesma lógica usada
quando se reprova em uma disciplina e o aluno a faz novamente.

Esta é uma publicação eletrônica da Sociedade Brasileira de Computação – SBC. Qualquer opinião pessoal não pode ser atribuída como da SBC.
A responsabilidade sobre o seu conteúdo e a sua autoria é inteiramente dos autores de cada artigo.
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Empreender serve para que mesmo?
Em linhas gerais, empreendedorismo designa os estudos relativos ao empreendedor, seu perfil, suas
origens, seu sistema de atividades, seu universo de atuação. E empreendedor é o termo utilizado para
qualificar, ou especificar, principalmente, aquele indivíduo que detém uma forma especial, inovadora, de se
dedicar às atividades de organização, administração, execução; principalmente na geração de riquezas, na
transformação de conhecimentos e bens em novos produtos – mercadorias ou serviços; gerando um novo
método com o seu próprio conhecimento. É o profissional inovador que modifica, com sua forma de agir,
qualquer área do conhecimento humano. Também é utilizado – no cenário econômico – para designar o
fundador de uma empresa ou entidade, aquele que construiu tudo a duras custas, criando o que ainda não
existia (definição encontrada no Wikipédia em português, 12/08/2009).
Na prática, ser empreendedor é realizar uma atividade quando existem chances reais de não dar certo. A
história demonstra que se não fosse o empreendedorismo de pessoas comprometidas com seus ideais, não
existiriam no Brasil exemplos de empresas com a Embraer e a Petrobrás. Não existiria metade das
universidades federais no País ou centros de pesquisas como a Embrapa ou órgãos de fomento como o
CNPq. É interessante observar que correr riscos requer que a pessoa tenha que ter estudo maior, um
planejamento, compreender aspectos que ele ainda não domina, sair da sua rotina de trabalho e atividades
corriqueiras para compreender e absorver informações que hoje ele não tem.
Alguns anos atrás, particularmente, eu entendia que as pessoas mais empreendedoras do Brasil, eram os
doutores (PhDs) pois eles arriscavam sua carreira profissional em pesquisas que tinham grandes chances de
não dar certo. Era a busca da inovação e do ineditismo do qual não se tinha a certeza que se chegaria a um
resultado adequado que pudesse gerar uma defesa de tese. Entendi que os doutores eram os mais
empreendedores, contudo o convívio dos anos me esclareceu que não era bem assim. Ao compreender
determinadas características da natureza humana, observei que o empreendedorismo ou, melhor dizendo, a
capacidade de correr riscos, estava presente em pessoas que tinham menos estudo formal. Boa parte dessas
pessoas não possuía uma graduação ou curso técnico. Muitas montaram seus próprios negócios (comércio
ou indústria) para ganhar seus rendimentos financeiros. Pode ser que por isto exista a certa confusão de que
o empreendedor é aquele que cria a sua própria empresa, enfim o empresário. É importante deixar claro,
que nem todo empresário é empreendedor. Muitas vezes, ele recebe de herança esse “fardo” do pai ou de
algum familiar. E por não querer sair da sua zona de conforto, perpetua essa situação.
Com relação ao empreendedor com baixo estudo formal, será que por ele não ter nada a perder ou vergonha
de uma derrota, tenha o motivado a alcançar algo que, à primeira vista, parecia impossível. E nós que temos
o estudo técnico, temos medo de arriscar, pois se tivermos um insucesso, isto vai envergonhar a nós
mesmos e nossos entes queridos. Então quer dizer que quanto mais estudamos, menos chances temos de
errar, e isto nos inibe de sair da zona de conforto?
Concluindo
Empreender é sair da sua zona de conforto. É realizar algo que realmente não se tem todas as respostas ou,
mesmo, alguém ou algo para indicar o melhor caminho. Muitas vezes é um passo no vazio, na incerteza se
vai dar certo ou errado. Enfim, se expor ao erro. Pessoas que conseguem um equilíbrio e um aprendizado
em situações como essas, são verdadeiramente empreendedoras. Geralmente, esse tipo de situação ou
vivência não se aprende trabalhando em grandes empresas ou órgãos públicos, onde as incertezas são, por
definição, menores ou onde se faz o possível para que assim sejam.
O aprendizado conquistado com a própria experiência pessoal não tem preço. Não se trata de técnicas de
computação, administração ou vendas; trata-se das emoções com que aprendemos a lidar quando
deparamos com situações criticas e adversas, seja no relacionamento com pessoas ou clientes, ou quando
atuamos no mercado e contra os concorrentes. A maioria das faculdades e MBAs esquecem de trabalhar o
desenvolvimento emocional dos jovens que estão entrando no mercado de trabalho. Focam apenas o
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aprendizado técnico, que, muitas vezes não responde nem por 50% das características necessárias para se
obter sucesso na carreira profissional.
Recursos
Núcleo de Jovens Empreendedores do CIESP: www.nje.com.br
Comitê de Jovens Empreendedores da FIESP: www.cjefiesp.com.br
Sebrae SP: www.sebraesp.com.br
Teste o seu perfil empreendedor: www.sebrae.com.br/atendimento/teste-aqui-seu-perfil-empreendedor
Histórias de empreendedores: http://www.sebraesp.com.br/solucoesinovadoras/index.htm
Artigo – “Sua carreira é problema seu”: http://www.icmc.usp.br/~empr_inf/carreira.pdf
Sobre o autor
Doutor em computação pelo ICMC/USP. Possui MBA em Marketing pela FUNDACE
(FEARP/ USP). É técnico em informática industrial pela ETEP, Bacharel em computação pela
UFSCar e mestre em engenharia pela USP. Em 2001 foi pesquisador visitante na Universidade
de Indiana (EUA). Trabalhou cinco anos na área de P&D da Opto Eletrônica S.A. e,
posteriormente, dois anos como consultor de novas tecnologias da Debis Humaitá do grupo
DaimlerChrysler e um ano na T-Systems, empresa do grupo Deutsche Telekom. Em 2003,
fundou a Cientistas Associados Desenvolvimento Tecnológico, empresa focada no
desenvolvimento de produtos tecnológicos, da qual é seu principal dirigente. Em 2007, fundou a
primeira empresa de robótica móvel inteligente do país, a XBot que em 2009, foi considerando,
pelo Sebrae SP, uma das principais empresas inovadoras do Estado de SP. Também é fundador
e atual coordenador titular do Núcleo de Jovens Empreendedores do CIESP/FIESP de São
Carlos e região. Autor do primeiro livro de gestão de pequenas e médias empresas de base
tecnológica do País em parceria com o Sebrae Nacional em 2006. Possui em torno de 75
publicações entre livros, capítulos de livros, revistas e congressos internacionais e nacionais nas
áreas de computação e engenharia. Possui uma patente. Recebeu diversos prêmios e menções
honrosas, como a do SAE Brasil 2001 e de melhor aluno do MBA em Marketing da FUNDACE
em 2006. Em 2008, foi finalista do prêmio Empreendedor de Sucesso promovido pela revista
PEGN/Globo e FGV.
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Desenvolvimento de Jogos em Pequenas Equipes
Relato de uma experiência real

Marcos A. M. Brizeno Filho, marcos.uece.comp@gmail.com, Universidade Estadual do Ceará
Fernando L. M. Figueiredo, fernando.leonardo.f@gmail.com, Universidade Estadual do Ceará
Paulo Eduardo dos Santos, eduardo.lwx@gmail.com, Universidade Estadual do Ceará
Este trabalho fala sobre técnicas para o desenvolvimento de jogos, aplicando-as a
realidade de pequenas equipes de desenvolvedores. Essas incluem o desenvolvimento
do documento de Game Design, a Engenharia de Software no domínio de jogos
digitais e algumas práticas para manter a produtividade da equipe. Este artigo foi
escrito especialmente para aqueles que desejam começar, ou que já começaram, a se
aventurar no mundo dos Jogos, pois sabemos o quanto é difícil encontrar um
caminho nesta área
Atualmente, a realidade dos grupos de desenvolvimento de jogos no nosso país é a de pequenos grupos
multidisciplinares, onde existem de três a cinco pessoas trabalhando em um projeto. Vimos que muitas das
metodologias (um roteiro de atividades que norteiam a equipe durante o processo de desenvolvimento)
apresentadas em livros não se aplicam, ou se aplicam apenas parcialmente a pequenos grupos de
desenvolvedores.
Em virtude destas observações, decidimos adaptar estas idéias para pequenos times, utilizando-as no
desenvolvimento de um jogo feito por nosso grupo, com três pessoas. E, agora, com o objetivo de expandir
ainda mais os conhecimentos na área de desenvolvimento de jogos e estimular a produção acadêmica no
assunto, apresentamos este trabalho que mostra uma orientação para pequenas equipes desenvolvedoras de
jogos. Desse modo, este artigo apresenta um resumo de como projetar e implementar jogos, sem fazer uso
de técnicas que demandem uma grande quantidade de pessoas, sendo escrito especialmente para aqueles
que desejam começar, ou que já começaram a se aventurar no mundo dos Jogos, pois sabemos o quanto é
difícil encontrar um caminho nesta área.
Estratégia de Desenvolvimento
Metodologias mais rigorosas exigem uma maior quantidade de recursos humanos, principalmente para
gerenciar a documentação do sistema, requisitando um maior custo e mais tempo ao desenvolvimento do
software. Por isso optamos por utilizar uma variação de uma metodologia ágil (Extreme Game
Development - XGD), pois é direcionada a pequenos times e possui uma maior facilidade para o
gerenciamento de mudanças de requisitos durante o desenvolvimento do projeto.
A principal documentação durante a implementação do sistema é o documento de Game Design. Tal
documento é explorado continuamente como fonte de requisitos para o jogo a ser desenvolvido, pois
fornece base para todo o projeto, atuando como uma planta baixa que orienta a equipe da apresentação até o
teste final. Embora tudo seja descrito nesse documento, naturalmente podem ocorrer modificações neste
durante o progresso de implementação, acrescentando ou removendo itens do documento.
Game Design
Apesar de ser o principal documento para implementação de jogos, o Game Design deve sempre estar
aberto a mudanças, uma vez que mudanças nos requisitos são comuns. Para tanto o documento deve ser
compartilhado por toda a equipe. Especificamente, para a nossa pequena equipe, optamos por manter o
documento na internet, gerenciando as suas mudanças através de informes aos integrantes sempre que fosse
preciso. Outra alternativa sugerida por [SCHUYTEMA] é de manter o documento como um wiki.
Esta é uma publicação eletrônica da Sociedade Brasileira de Computação – SBC. Qualquer opinião pessoal não pode ser atribuída como da SBC.
A responsabilidade sobre o seu conteúdo e a sua autoria é inteiramente dos autores de cada artigo.
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Formas de organizar o documento de Game Design são apresentadas em [SCHUYTEMA] e [BATES].
Particularmente, organizamos o nosso documento com base no que foi apresentado em ambos, mesclando
algumas partes e retirando outras de menor importância. A proposta utilizada é descrita a seguir e pode ser
modificada de acordo com as necessidades do projeto e da equipe desenvolvedora:
• Visão Geral: deve descrever de forma breve a essência do jogo. Contém um resumo da história do
jogo, falando sobre os aspectos fundamentais que estão ligados a jogabilidade, sua ambientação,
gênero, especificações, etc. Esta parte deve ser objetiva, pois oferece embasamento para os outros
pontos do Game Design e será lida por quase todos envolvidos no processo da criação do jogo.
• Contexto do jogo: aqui, o foco é descrever a história do jogo e os ambientes por onde ela se
desenrola. Deve-se falar toda a história, de maneira clara e concisa, para garantir o entendimento do
que se deseja passar.
• Objetos Essencial: nesta parte, o texto será voltado aos personagens e armas/habilidades. Os
personagens são separados em: personagem do jogador, o personagem principal que representa o
alter-ego do jogador; personagens aliados, aqueles que contribuem como o jogador durante a
história; inimigo principal, o principal personagem que é contra o jogador; sub-chefes, aqueles que
aparecem em menor quantidade durante os cenários e representam obstáculos significativos ao
jogador; inimigos, são os inimigos comuns que surgem durante o desenrolar da história; NPCs, são
os personagens que não atuam diretamente sobre a história do jogador. As armas e habilidades são
descritas com todas as especificações de uso e aquisição.
• Conflitos e Soluções: o foco desta seção é como acontecem as interações entre os objetos descritos
na seção anterior. Também é levantado como o jogador percebe as interações e os seus resultados. É
aconselhável separar os objetos em grandes grupos, por exemplo, no caso de várias habilidades ou
armas causarem o mesmo efeito em personagens aliados, este efeito poderia ser descrito de uma
maneira geral, sem se prolongar nem repetir o texto.
• Inteligência Artificial: descreve-se o comportamento dos personagens controlados pelo computador.
Esta seção do documento não exige que o Game Designer saiba programar a IA, apenas descreve o
que ele espera que aconteça em determinadas situações. No entanto, é importante que o Game
Designer conheça sua equipe de IA e saiba avaliar o que pode ser possível ou não na
implementação.
• Controles: basicamente, deve ser descrito como funcionarão os controles do jogo. Esta descrição vai
desde os controles durante o jogo em si, até a seleção de opções no menu.
• Interface: é descrito como será organizada a interface do jogo, tanto os menus iniciais, como a
interface de inventários e etc. A interface deve ser coerente, informativa, de fácil acesso e óbvia.
Quanto mais simples a interface, melhor ela será. Mostre somente informações vitais sobre o jogo,
para facilitar a visão do jogador.
• Nível: o objetivo é descrever os níveis do jogo, seus cenários, arquitetura, objetivos, etc. Aqui é
descrito quais inimigos e itens podem ser encontrados no nível e onde eles estarão dispostos.
Materiais de abertura e encerramento que sejam necessários devem ser descritos aqui, como vídeos
de abertura, notas, músicas, etc.
Uma vez concluído estes tópicos, deve-se sempre conferir se o que está sendo produzido está de acordo
com o que foi planejado, se atende as expectativas dos clientes e usuários. Com sua conclusão, também é
facilitada a construção de requisitos e características do software, estes por sua vez são organizados e
apoiados por técnicas de processos de desenvolvimento de software e modelos de ciclo de vida existentes
na área da Engenharia de software.
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Engenharia de Software
Segundo Friedrich Ludwig Bauer, Engenharia de Software “é a criação e a utilização de sólidos princípios
de engenharia a fim de obter software de maneira econômica, confiável (...)”. Algumas das principais
deficiências na produção de um software são: o mesmo é produzido por pessoas, os requisitos normalmente
são bastante mutáveis e metodologias mais rigorosas necessitam de uma grande quantidade de recursos
humanos. Neste contexto, o Extreme Programming (XP) surge com valores de comunicação, simplicidade,
feedback e coragem, fornecendo uma abordagem mais ágil e adaptável às dificuldades do desenvolvimento
de um software.
De acordo com [PRESSMAN], o processo do XP pode ser resumido em:
• Planejamento: a atividade começa com a criação de um conjunto de histórias (também chamada de
histórias de usuário) que descrevem as características e funcionalidades requeridas para o software a
ser construído. No domínio de jogos, essas histórias são retiradas, de forma incremental, do
documento de Game Design.
• Projeto: o projeto XP segue rigorosamente o princípio KIS (keep it simple – mantenha a
simplicidade). Um projeto simples é sempre preferível em relação a uma representação mais
complexa. Se um problema de projeto difícil é encontrado como parte do projeto de uma história, o
XP recomenda a criação imediata de um protótipo operacional daquela parte do projeto, a intenção
é diminuir o risco quando a implementação verdadeira começar. O XP encoraja a refabricação –
uma técnica que é também uma técnica de projeto. Especificamente, refabricação pode ser definida
como o processo de modificar um sistema de software sem alterar o comportamento externo do
código, mas aperfeiçoando a estrutura interna.
• Codificação: O XP recomenda que depois que as histórias forem desenvolvidas e o trabalho
preliminar de projeto for feito, a equipe não avance para o código, mas, em vez disso, desenvolva
uma série de testes unitários que exercitem cada uma das histórias que devem ser incluídas na
versão atual (incremento do software).
• Teste: o teste unitário visa testar uma única classe. Primeiro crie os testes unitários (unit tests) e
depois crie o código para que os testes funcionem. Mas o que seriam as classes de teste unitário?
São classes que simulam o uso do sistema, informando dados de entrada e recebendo respostas do
mesmo. Basicamente é comparado se a resposta obtida é a esperada.
Porém o XP visa apenas à parte da programação em si, tratando-se de jogos, temos duas frentes de
desenvolvimento: o software e o conteúdo. Baseado nesta diferença, a utilização de uma variação do XP é
mais adequada.
Outra opção seria utilizar a metodologia Extreme Game Development (XGD). Embora seja uma
metodologia muito recente, o XGD estende o XP para trabalhos com equipes multidisciplinares. Estas
diferenças estimulam a especialização de papéis do XP, como:
• Produtor: é o equivalente ao cliente em XP, pois é o produtor do jogo quem fornece os requisitos e
pode decidir sobre o escopo e a data das versões.
• Desenvolvedores: engloba todos os profissionais da área técnica (game designers, level designers,
artistas 2D/3D, animadores e programadores).
• Coach: aparentemente com o mesmo nome de um dos papéis XP, o coach em XGD é o gerente do
projeto.
• Distribuidor: ou “Publisher”. É o patrocinador do projeto.
No XGD há também uma modificação no processo de desenvolvimento, incluindo:
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• Projeto de interface: oferece capacidade ao software de permitir que o usuário alcance suas metas de
interação com o sistema.
• Testes de game design: testes de jogabilidade, de design, balanceamento, harmonia visual entre
outros.
• Postmortem prematuro: de acordo com [BASTOS], trata-se de uma reflexão de como o sistema está
sendo desenvolvido a cada iteração, permitindo estratégias de venda, mudanças de requisitos e
melhoria do software.
Práticas Ágeis
As metodologias ágeis abrem mão de uma gama de documentação do software a fim de simplificar o
processo. Desse modo, boas práticas são utilizadas para manter o controle de qualidade do processo:
• Design Incremental: Todo o projeto flui de forma iterativa e incremental. A partir disso é necessário
definir prioridades para cada iteração. Assim evita-se que quando estivermos implementando uma
classe, necessitemos de outra que ainda não foi implementada.
• Ambiente Informativo: Um ambiente informativo é aquele onde as informações sobre o andamento
do projeto estão expostas no ambiente de trabalho para que qualquer pessoa envolvida possa se
manter informada de forma fácil.
• Ciclo Semanal: A cada semana é realizada uma iteração. Esta prioriza um pequeno conjunto de
funcionalidades do software, ao fim de cada iteração o cliente tem a oportunidade de utilizar e
avaliar o que foi produzido. Isso permite que a implementação não fuja do que foi especificado no
game design e até mesmo uma reavaliação das especificações.
• Programação em Par: Qualquer código deve ser produzindo por dois programadores em um mesmo
computador, revezando-se no teclado. Isso aumenta a produtividade e diminui os defeitos, pois
existem duas pessoas resolvendo problemas e analisando os possíveis erros no código.
• Sentar-se Junto: Toda a equipe deve estar em uma mesma sala, trabalhado e se comunicando.
Algumas vezes também é necessário se isolar um pouco para se concentrar em um problema.
Não é incomum, equipes fazendo horas-extras e perdendo a folga para atingir o prazo. Esse é um caminho
perigoso, pois à medida que ficamos cansados aumenta a nossa falta de atenção e conseqüentemente os
bugs no código. Assim, o XP possui algumas técnicas para manter um ritmo de trabalho constante:
• Integração Contínua: Deve existir uma base de dados unificada com as últimas versões de cada
arquivo. As mudanças devem ser integradas e testadas.
• Trabalho Energizado: Não ultrapassar o limite dos profissionais através da quantidade de horas
semanais. Isto mantém uma produtividade boa em toda a equipe.
• Folga: Algumas iterações do projeto devem ser mais fáceis e rápidas de implementar. Isso gera um
tempo a mais para implementar códigos atrasados ou adiantar o trabalho da próxima iteração.
Entretanto, com uma equipe pouco experiente nem sempre práticas e bons princípios fornecem segurança
ao desenvolvimento de um jogo. Em contrapartida a esta dificuldade, optamos por utilizar documentaçõeschave:
• Modelo base: contém classes e suas relações possíveis, representando o modelo para o sistema que
vai ser desenvolvido. Embora este modelo não seja detalhado e nem sempre seguido à risca, fornece
uma orientação para modelagem do sistema durante todas as iterações.
• Documentação sobre modificações no código: visto que nossa equipe não é uma empresa, separar
responsabilidades sobre o código a ser desenvolvido é fundamental. Porém, alterações de código
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constantes podem causar problemas de integração. Visando suprir essa deficiência, optamos por
documentar as modificações feitas frequentemente.
Conclusão
Um jogo utilizando essas idéias foi apresentado como projeto de conclusão da disciplina Programação
Estruturada e Orientada a Objetos. Ao concluirmos o trabalho, fizemos um apanhado geral das técnicas e de
como as adaptamos. Então apresentamos as nossas idéias em forma de uma palestra ao corpo acadêmico do
Curso de Ciência da Computação na Universidade Estadual do Ceará.
Este artigo apresentou um resumo de como projetar e implementar jogos, sem fazer uso de técnicas que
demandem uma grande quantidade de pessoas. Todas os métodos aqui descritos foram utilizadas por nossa
equipe: Marcos, o GameDesigner (Artista e programador auxiliar), Fernando (o “Coach”, Líder Técnico e
Designer de Iterações) e Eduardo (Programador Principal, e escritor da história).
Este artigo foi feito especialmente para aqueles que desejam começar, ou que já começaram a se aventurar
no mundo dos Jogos, pois sabemos o quanto é difícil encontrar um caminho nesta área.
Recursos
BASTOS, Abelmon de Oliveira. Mapeamento do Processo de Modelagem em Extreme Programming no domínio de
jogos: monografia.
BATES, Bob. Game Design, segunda edição.
Improve it, Práticas do XP: http://improveit.com.br/xp/praticas
PRESSMAN, Roger. Engenharia de Software, 6ª edição
SCHUYTEMA, Paul. Design de Games, uma abordagem prática.
Wikipedia, Engenharia de Software: http://pt.wikipedia.org/wiki/Engenharia_de_software
Wikipedia, Crise do software: http://pt.wikipedia.org/wiki/Crise_do_software
http://www.infoblogs.com.br/view.action?contentId=14029&Bugzilla-e-Teste-Unitario.html
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Entrevista com Vint Cerf
Por Mirella M. Moro, UFMG
Vint Cerf é um dos criadores do protocolo TCP/IP e mais
conhecido como o “pai da Internet”. Atualmente, é vicepresidente da Google e Chief Internet Evangelist. Em maio,
esteve visitando o Departamento de Ciência da Computação
(DCC) da UFMG, a convite do professor Berthier Ribeiro
Neto, professor do DCC e vice-presidente de Engenharia da Google América Latina.
Na ocasião, concedeu uma entrevista à profa Mirella, editora-chefe da SBC
Horizontes. Leia aqui os melhores momentos desta entrevista e veja o que Vint tem a
dizer sobre seus interesses atuais, privacidade de dados na Net, a eleição de Obama,
os desafios de interface da Google, a internet interplanetária e muito mais.
DESDE SUA CRIAÇÃO, A INTERNET TEM CRESCIDO VERTIGINOSAMENTE.
DISPONÍVEL, QUAIS SÃO SEUS INTERESSES ATUAIS SOBRE A INTERNET?

APÓS TUDO O QUE JÁ ESTÁ

Nossa preocupação na Google e no trabalho que tenho feito por 25 anos é levar mais Internet a todos.
Acredito que acesso em banda larga é incrivelmente importante porque possibilita o funcionamento de
aplicações que não funcionam na banda tradicional ou conexão dial up. Então, estou muito interessado
no como as políticas de regulamentação podem contribuir para o crescimento do acesso a banda larga
para Internet. Estou também muito interessado em celulares, pois existe um rápido crescimento dos
seus usos para acessar serviços baseados na Internet. Então, fazer com que as aplicações da Google
funcionem e prover a infraestrutura que permita vários dispositivos funcionarem na Web é realmente
de grande interesse para mim.
Sinto que há muitas aplicações potenciais no escritório e em casa, como os sistemas de entretenimento
e segurança, redes de sensores para controle de temperatura, umidade e aparelhos como fornos,
geladeiras e televisores... todos eles estarão conectados à rede. Outro exemplo: coisas no seu
automóvel. Seu carro pode ser analisado, e mecânicos podem utilizar e acessar dados sobre como o
carro está funcionando, tornando sua manutenção mais eficaz. Ou, o motorista poderá ser avisado
instantaneamente sobre possíveis problemas com seu carro. Desse modo, não interessa onde seu carro
vai, ele pode coletar dados sobre sua operação e quando houver uma oportunidade, estes dados podem
ser carregados na rede e entregues ao mecânico. Após a análise das informações, você poderia receber um
email no estilo “Eu recomendo as seguintes tarefas para manter seu carro funcionando adequadamente”.
Nos encontramos num mar de informações e parte delas é muito importante para mim e parte para
você. O objetivo então é buscar novas maneiras de fazer melhor uso desta informação para que
possamos ajudar você. Para isso que serve informação: para fazer a sua vida mais fácil e efetiva.
E COMO GERENCIAR ESSA QUANTIDADE IMENSA DE DADOS?
Existem muitas ramificações sobre esta pergunta. Uma delas é que tudo o que você coloca na rede, fica
na rede e nunca desaparece. Pode ser que algumas coisas que você coloca lá, você não queira que
estejam disponíveis mais tarde, porém, pode ser que elas estejam ainda lá. Isto pode surpreender
algumas pessoas. Agora, preciso admitir que quando eu não posso encontrar coisas no meu
computador, algumas vezes eu sei que estão na rede em algum lugar. Então eu simplesmente vou ao
site do Google e pergunto “você pode encontrar este artigo?” e, geralmente, ele aparece.
Outro ponto importante é que existe esta grande quantia de informação navegando na rede e é difícil
encontrar algumas coisas. É por isso que o serviço Google é importante, porque ele indexa coisas que
Volume 2 - Número 2 - Agosto 2009 | SBC HORIZONTES | 44

Perfil

estão na rede. Outra razão para sua importância está relacionada à complexidade de vários arquivos. Se
você escreve um relatório com um programa de edição, o arquivo que contém o relatório pode ter uma
estrutura muito complexa. A informação não significa nada a menos que você tenha a aplicação certa
para acessá-la. Agora, imagine que cem ou mil anos se passem e o sistema da Internet (ou qualquer que
o valha) esteja acumulando mais e mais informação. Alguma parte desta informação será inútil a
menos que o software para codificá-la ainda exista e esteja apto a ler aqueles arquivos. Isto é na
verdade um problema porque as empresas que criaram os softwares não necessariamente os mantêm
para sempre.
E EXISTE AINDA A QUESTÃO DE PRIVACIDADE, NÃO?
Na verdade, aqui existem dois pontos relacionados: a questão geral da informação que deveria ser
mantida confidencial na rede e que devemos ter garantias que ela continue assim; e a da informação
que é considerada pública. Como exemplo de informações pública temos os registros de uma ação
judicial, que nos Estados Unidos são públicos, e que você, como cidadão, pode localizá-los através da
rede. Antigamente, era necessário ir ao tribunal para consultar tais registros. Hoje está tudo online,
disponível e indexado. Mais pessoas têm acesso a essa informação, o que é ótimo. O problema é que
um caso judicial inclui dados relativos à identificação pessoal (endereços, telefones etc.), que em papel
não ofereciam tanto risco, mas disponíveis na rede representam perigo para as partes envolvidas. Desse
modo, a questão da privacidade deve ser examinada com cuidado. Importante lembrar que à medida
que as coisas se tornam mais acessíveis, a definição sobre o que deve ser público pode mudar.
MUDANDO COMPLETAMENTE DE ASSUNTO, O QUE VOCÊ PENSA SOBRE A RELAÇÃO DA INTERNET COM
A ELEIÇÃO DE OBAMA?
Eu participei de formas diferentes desta eleição (nota: referindo-se à eleição para presidente dos EUA
em 2008). Em particular, o meu desejo era que mais pessoas percebessem a existência de questões
científicas que são importantes para nossa economia e para nosso bem estar, as quais a administração
anterior tinha tendência a ignorar. Muitos de nós participamos em atividades para arrecadar fundos e no
que chamamos de “saia para votar” (get out to vote), ou seja, fazer com que as pessoas votem (nota: a
votação nos EUA é opcional). Nós utilizamos a net em maneiras específicas para organizar muitas
dessas iniciativas. Ficou muito claro que a campanha de Obama fez um uso dos serviços de Internet
muito melhor do que qualquer campanha política na história. Estou certo de que isto definiu um
benchmark para o que as pessoas esperam no futuro.
Esta campanha teve um efeito colateral inesperado. As pessoas que se organizaram para usar a Web a
fim de ajudar o presidente a se eleger, agora estão dizendo “nós queremos continuar participando; nós
nos organizamos para que este grande evento acontecesse (ter um presidente eleito) mas queremos
continuar a fazer parte dessa atividade, nós queremos contribuir”. Então, de certo modo, o presidente
tem um grande desafio: encontrar maneiras de alinhar cidadãos para contribuir positivamente com os
objetivos da sua administração. Eu acho que é um trabalho em andamento, mas é uma ferramenta
poderosa. Acho que tudo isso marcou 2008 e sedimentou pra valer a importância da Internet, de mesmo
modo como os debates de Kennedy versus Nixon sedimentaram o papel da televisão na política.
A INTERFACE DO MECANISMO DE BUSCA GOOGLE É UMA DAS MAIS FÁCEIS DE SE USAR. O QUE RESTA
FAZER EM TERMOS DE INTERFACE ENTÃO?
Na Google, estamos interessados em fazer todos os produtos e serviços acessíveis a qualquer um. Isto
significa pensar sobre interfaces para usuários que funcionam bem para pessoas com deficiências
visuais, físicas e motoras. Temos um feeling muito forte sobre isto na Google. Outra coisa é que
estamos vendo cada vez mais e mais dispositivos que conectam pessoas à Internet. Não é mais uma
questão de ter dispositivos interagindo com pessoas, mas dispositivos com outros dispositivos. Então, o
objetivo é fazer as aplicações da Google amigáveis a todos esses meios diferentes de interação, como
por exemplo Google Earth e Google Maps.
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O QUE VOCÊ PODE NOS FALAR SOBRE A INTERNET INTERPLANETÁRIA?
Primeiro de tudo, a internet interplanetária não é um projeto da empresa Google. Trabalho com o
Departamento de Defesa americano há 10 anos, e estamos alcançando um marco importante nos testes
com protocolos interplanetários. Até o fim do ano teremos feito o que chamamos de qualificação
espacial desses protocolos. Se formos bem-sucedidos, a Nasa poderá usá-los em suas missões a partir
de 2013. Estamos tentando convencer o órgão que padroniza comunicações espaciais a adotar esse
novo conjunto de protocolos. Assim, a cada vez que se lançar uma nova missão, as informações das
missões anteriores estarão disponíveis para apoiá-la. Na palestra que vou ministrar agora à tarde
explicarei melhor sobre este projeto.
A REVISTA SBC HORIZONTES TEM COMO PÚBLICO ALVO ESTUDANTES E JOVENS PROFISSIONAIS.
CONSIDERANDO OS SEUS 30 ANOS DE EXPERIÊNCIA NO MERCADO, EXISTE ALGUM CONSELHO SOBRE
CARREIRA QUE VOCÊ GOSTARIA DE COMPARTILHAR COM NOSSOS LEITORES?
Bom... eu tenho algumas idéias bem específicas que eu poderia compartilhar. A primeira delas é
perceber que algumas idéias ambiciosas tomam bastante tempo para serem completamente realizadas.
Você precisa ser paciente e persistente com elas. A segunda coisa que eu observo é que algumas coisas
não podem ser realizadas por uma pessoa sozinha. Você precisa aprender a como inspirar outras
pessoas a fazer aquilo que você está fazendo. Colaboração é importante; a habilidade de articular para
atingir seus objetivos é muito importante. A terceira coisa que eu gostaria de dizer é que ninguém pode
planejar uma carreira. Eu acho muito improvável. É como perguntar para um profissional: o que você
pensava que estaria fazendo hoje quando estava no ensino médio? Pessoas que pensam que podem
planejar toda uma vida e uma carreira estão completamente erradas. Por outro lado, você pode dizer pra
elas para não se preocuparem porque se você estiver atento às oportunidades, certamente algumas delas
serão bem interessantes. Finalmente, você tem de estar disposto a assumir riscos. Eu costumo dizer que
se arriscar pode ser bem mais interessante do que tomar a posição mais segura. Claro que você não vai
sair dirigindo na contra-mão, embora seja uma escolha sua... mas eu acredito que alguns riscos podem
compensar muito a longo prazo.
De qualquer modo, de tudo isso, acho que cooperar com outras pessoas me parece ser extremamente
importante, pelo menos pra mim. Eu não acredito que ninguém chegue ao sucesso sozinho. Sempre tem
aquele caso que você olha nos olhos da pessoa e pensa “não, você não pode ter feito isso sozinho”.
BOM, ENTÃO VAMOS À ÚLTIMA PERGUNTA. VOCÊ É UM DOS GANHADORES DO TURING AWARD.
COMO TODOS SABEMOS, ESTE É “O” PRÊMIO DE COMPUTAÇÃO. QUAL DAS NOVAS TECNOLOGIAS
VOCÊ ACHA QUE VAI MERECER UM TURING AWARD DAQUI ALGUNS ANOS?
Temos várias tendências que são bem visíveis neste momento. Veja que eu não estou tentando projetar
nada para daqui a 20 anos, necessariamente. A primeira delas é o contínuo e rápido crescimento de
tecnologia móvel e a sua flexibilidade. A segunda é a demanda por acesso via banda larga para todas
essas pessoas que realmente desejam realizar suas tarefas em alta velocidade. A terceira é o
compartilhamento de informação em bases de dados comuns que provavelmente se tornará o meio mais
importante para rapidamente acelerar o conhecimento científico. Se você considerar os pesquisadores
de sequências genéticas que usam banco de dados compartilhados para discutir o que qualquer um sabe
sobre uma sequência em particular. Todos têm acesso à mesma informação textual e gráfica. Eles estão
tentando entender como o nosso código genético nos afeta. Todas essas idéias e principalmente a
evolução delas são dignas de serem premiadas.
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A Diretoria da SBC 2009-2001

Conheça os diretores da SBC numa matéria “a La Horizontes”
Estreiando a coluna SBC Acontece, esta edição apresenta os diretores da SBC da
gestão 2009-2011, eleitos em julho 2009. Porém, em vez de fazer a tradicional e
burocrática apresentação, as editoras da SBC Horizontes colocaram uma série de
perguntas pessoais e outras relacionadas à carreira para esses diretores.
Perguntaram também sobre conselhos recebidos e passados adiante. Cada diretor
ainda teve o desafio extra de enviar uma foto “pouco convencional” para a sua
apresentação “a La Horizontes”.
Diretoria da SBC
Presidente: José Carlos Maldonado (ICMC - USP)
Vice-Presidente: Marcelo Walter (UFPE)
Diretorias:
Administrativa: Luciano Paschoal Gaspary (UFRGS)
Finanças: Paulo Cesar Masiero (ICMC - USP)
Eventos e Comissões Especiais: Lisandro Z. Granville (UFRGS)
Educação: Mirella M. Moro (UFMG)
Publicações: Karin Breitman (PUC-Rio)
Planejamento e Programas Especiais: Ana Carolina Salgado (UFPE)
Secretarias Regionais: Thais Vasconcelos Batista (UFRN)
Divulgação e Marketing: Altigran Soares da Silva (UFAM)
Diretorias Extraordinárias:
Relações Profissionais: Ricardo de Oliveira Anido (UNICAMP)
Eventos Especiais: Carlos Eduardo Ferreira (USP)

Maldonado, o presidente
As três palavras que definem a minha carreira em Computação são: teste de software, redes de
colaboração e família/amigos. Para mim, Computação é essencial porque permeia praticamente todas as
atividades humanas.
Comecei a trabalhar em Computação em 1975 como monitor de uma disciplina introdutória em
Computação. A linguagem era SAMOS. Quantos dos leitores já ouviram falar dessa linguagem!!!??? De
cartão perfurado certamente sim!!! ... nas aulas de história da computação!! Quando comecei, eu não
sabia que computação seria tão essencial, mas com
o tempo, aprendi que a computação seria um
mecanismo poderoso de transformação social, mas
que não garantiria necessariamente melhor
distribuição de renda e melhores condições de vida,
da mesma forma que outros dispositivos de produção
e comunicação não o fizeram no passado. É
necessária uma atitude pró-ativa nessa perspectiva.
Se eu não trabalhasse com computação, acho que
trabalharia com esporte, pois sonhava ser jogador de
Esta é uma publicação eletrônica da Sociedade Brasileira de Computação – SBC. Qualquer opinião pessoal não pode ser atribuída como da SBC.
A responsabilidade sobre o seu conteúdo e a sua autoria é inteiramente dos autores de cada artigo.
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futebol. Vejo no esporte uma maneira muito efetiva de trabalhar diversas perspectivas do cidadão. Pena que
o investimento é pequeno e sem continuidade. Exemplos de desestímulos são constantes. Talentos na área
científica também deveriam ser observados em tempo de se realizar um investimento planejado e efetivo para
a formação de recursos humanos de qualidade. Afinal, competimos nas diversas perspectivas. A SBC
organiza as Olimpíadas e a Maratona de Programação: competições de âmbito nacional e internacional.
Sobre carreira, o conselho mais interessante que recebi foi de que devia continuar a fortalecer as redes de
colaboração. Esse observação foi feita pelo meu amigo Fernão, prof de nosso Instituto, o ICMC-USP, hoje
Prof. Titular aposentado, mas ainda muito ativo cientificamente. Eu costumo dizer a ele que ele passou a
produzir ainda mais depois de formado, fato que alegra a todos do LABES - Laboratório de Eng. de Software.
Para meus alunos, eu sempre digo que eles têm uma responsabilidade social enorme ao optarem pela
área de computação, pois o domínio, disseminação e evolução do conhecimento subjacente vai
depender deles, principalmente por cursarem um dos melhores cursos de computação no País. Digo
também que eles constituem a força motora inovadora e revolucionária. Contestar, questionar, propor,
inovar, aceitar, retroceder, avançar fazem parte da evolução. E digo que a responsabilidade é constante,
mesmo depois de aposentados! Estejam preparados para a formação contínua.
Sobre a SBC, eu acho importante que alunos de graduação e pós bem como jovens profissionais se
associem porque sem eles a SBC se extingue!! E se extinguiria uma das entidades mais relevantes em
defesa da consolidação e evolução da área de Computação no País. Seria uma perda inestimavel... são mais
de 30 anos de história.
Finalmente, quando a SBC dobrar de idade e fizer 60 anos, a Computação permeará muito mais ainda as
demais atividades humanas, e muito maior ainda será a responsabilidade da comunidade que lida com a
disseminação e evolução do conhecimento na área de computação. Entendo portanto que temos que nos
preparar para tanto, cobrando investimentos sólidos e continuados na área desde já. Um maratonista não se
prepara em poucos anos! Entendo que a computação deve ser ensinada desde as primeiras fases da
formação, a exemplo da matemática, física, geografia, etc. Esse constitui um dos passos fundamentais para
preparar o cidadão do futuro, independentemente de sua área de atuação profissional.
MarceloW, o vice-presidente
As três palavras que definem a minha carreira
em Computação são: computação gráfica,
interdisciplinaridade e SBC. Para mim,
Computação é trabalho serio e diversão ao
mesmo tempo, pois criar imagens com o
auxilio do computador - minha área de
pesquisa - é desafiador e criativo!
Comecei a trabalhar em Computação em 1985
quando cursei a disciplina de Sistemas Digitais no curso de Eng. Elétrica e me dei conta do poder de uma
maquina universal. Quando comecei, eu não sabia que alguns tropeços na vida são inevitáveis, mas com
tempo, aprendi que após o tropeço a gente chega mais longe. Se eu não trabalhasse com computação, acho
que trabalharia com Artes Plásticas, pois minha área de pesquisa, Computação Gráfica, de certa forma
aproxima as artes visuais do mundo da computação. Para meus alunos, eu sempre digo que é importante se
dedicar profissionalmente a algo que gostem, pois os frutos virão naturalmente e o esforço passará despercebido.
Sobre a SBC, eu acho importante que alunos de graduação e pós bem como jovens profissionais se
associarem porque fortalece a área de computação no país, e uma área forte tem efeitos colaterais benéficos
para todos. Finalmente, quando a SBC dobrar de idade e fizer 60 anos, a Computação estará ao mesmo
tempo em todo o lugar e invisível, deixando mais simples nossas vidas, e com mais tempo para as coisas
que realmente importam.
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Altigran, marketing é com ele mesmo
Definir computação é fácil: 99% de transpiração, 0.5% de inspiração, 0.5%
de piração e um monte de colaboradores (professores, colegas e alunos)
generosos e pacientes. Para mim, Computação é fascinante, porque é
ciência, mas também é palpável no nosso cotidiano.
Comecei a trabalhar com Computação em 1985, quando comecei a
graduação em Engenharia Elétrica (a qual não terminei ☺). Quando eu
comecei, eu não sabia de nada, mas com o tempo eu aprendi que nunca
vou saber de tudo.
Se eu não trabalhasse em computação, acho que trabalharia com
matemática, pois eu sou um péssimo músico, que é a profissão mais
importante que existe.
Dos vários e muito interessantes conselhos que eu recebi sobre carreira, tem um do Berthier Ribeiro-Neto
que é muito bom. Ele disse mais ou menos assim "Eu até poderia dar aula de graça em iniciativas de
inclusão digital, mas acho mais interessante desenvolver uma nova tecnologia que gere um negócio que dê
oportunidade de emprego para cem mil pessoas". Já para meus alunos, eu sempre digo que cada pessoa é
diferente da outra, mas trabalhar duro é bom pra todo mundo.
Sobre a SBC, eu acho importante que alunos de graduação e pós bem como jovens profissionais se
associarem porque não existe bom exercício profissional e acadêmico sem convívio comunitário com os
seus pares. A SBC pra mim sempre foi isso, um espaço comunitário onde é possível definir e encontrar seu
pefil profissional.
Finalmente, quando a SBC dobrar de idade e fizer 60 anos, a Computação provavelmente estará divida em
sub-áreas mais ou menos independentes. Creio que a Engenharia de Software vai se desenvolver como uma
área por si só e se separar da Ciência da Computação com vemos hoje.
Karin, publicar é preciso
As três palavras que definem a minha carreira em Computação são: Wow,
Wow e Wow. Para mim, Computação é sensacional porque não existem
limites para o que podemos fazer.
Comecei a trabalhar em Computação em 1992 quando entrei para o
Mestrado. Quando comecei, eu não sabia o número de oportunidades que
me eram oferecidas, mas com tempo, aprendi que o céu é o limite. Se eu
não trabalhasse com computação, acho que trabalharia com animação,
pois podemos construir novas realidades.
Sobre carreira, o conselho mais interessante que recebi foi uma descrição de como seria minha vida
como consultora, se aceitasse a oferta de trabalho deles (Price Waterhouse). Foi neste momento que
entendi que sempre fui e serei pesquisadora. Para meus alunos, eu sempre digo que o mais importante é
sempre ter mais perguntas do que respostas.
Sobre a SBC, eu acho importante que alunos de graduação e pós bem como jovens profissionais se
associem porque não existe experiência que possa se comparar com a troca que existe entre os
membros de nossa comunidade durante os eventos, nas listas de discussão e fóruns. Pertenço a SBC
desde que iniciei minha carreira em Computação, em 1995. Desde então conheci outros alunos,
professores, pesquisadores, além de fazer muitos e grandes amigos. Hoje me sinto, de fato, uma
pesquisadora do Brasil. Finalmente, quando a SBC dobrar de idade e fizer 60 anos, a Computação
continuará a ser parte integrante e fundamental de nossas vidas.
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Carlinhos, eventos especialmente especiais
As três palavras que definem a minha carreira em Computação são: acaso, descoberta e
fascínio. Quando entrei na faculdade, em 1983 (caramba, faz tempo!), queria fazer
Licenciatura em Matemática. Só então descobri que havia um curso de computação. Eu
nunca tinha visto um computador, nem sabia o que era programar. Foi por acaso que caí
no Instituto em que o curso é oferecido. Descobri logo no primeiro ano que era aquilo que eu queria
fazer. Sou fascinado pela atividade criativa que computação envolve. Desenvolver um programa,
algoritmo, interface, artefato é, prá mim, arte. De fato, para mim, Computação é arte porque envolve
criatividade, imaginação e talento.
Sobre carreira, o conselho mais interessante que ouvi foi "trabalhe a comunicação". Chamei para falar
com os alunos uma recrutadora (head hunter) e quando perguntada o que ela mais valorizava num
profissional de TI ela respondeu: que saiba inglês, que saiba trabalhar em grupo e que saiba se
expressar em público. Depois disso resolvemos introduzir uma disciplina de "Leitura Dramática" entre
as eletivas oferecidas aqui no curso da USP. Já para meus alunos, eu sempre digo que “não fiquem
quietos, e façam diferente”. Acho que ensinar é ampliar o horizonte das pessoas (ops, propaganda do
Horizontes, sem querer ☺!). Mais do que esperar que os alunos que formamos sejam reflexo de nós
mesmos, acho que devemos esperar e incentivar que eles sejam diferentes, vão além do que
imaginamos. Sejam criativos e pró-ativos.
Sobre a SBC, eu acho importante que alunos de graduação e pós bem como jovens profissionais se
associarem porque é a sociedade que reune toda a comunidade de computação do país. Conhecer estas
pessoas e seus trabalhos incríveis já é motivo suficiente.
Finalmente, quando a SBC dobrar de idade e fizer 60 anos, a Computação será algo que não
imaginamos. Há 25 anos, quando eu estava começando, já se via os primeiros computadores pessoais
por aqui, mas certamente poucos imaginavam como eles mudariam nossas vidas. Ninguém previa o
que seria a Internet. Espero poder ver o que o futuro nos reserva. Sei que vai ser muito bom!
Luciano, administrar é mais complexo do que parece
As três palavras que definem a minha carreira em
Computação são: redes de computadores, pesquisa e
determinação. Comecei a trabalhar em Computação em 1984
quando, ainda criança, ganhei meu primeiro computador, um
MSX, e comecei a desenvolver algoritmos e programá-los em
linguagem Basic ☺
Para meus alunos, eu sempre digo que no exercício das
atividades cotidianas é preciso colocar a alma, fazê-las com a máxima determinação e capricho. Jamais
deixar que falte esforço, em qualquer atividade desempenhada, seja razão para algum tropeço.
Sobre a SBC, eu acho importante que alunos de graduação e pós bem como jovens profissionais se
associarem, porque a SBC congrega uma comunidade de pessoas que compartilha interesses comuns,
entre os quais fazer com que a Computação seja percebida e respeitada, nos mais diversos setores,
como uma Ciência que, ainda que jovem, é alicerce fundamental e indispensável para os grandes
avanços científicos e tecnológicos, sempre ansiosamente esperados pela sociedade. Fazer parte da SBC,
na condição de sócio, representa abraçar esta causa. Somam-se a esta razão os diversos benefícios
proporcionados pela SBC a seus sócios.
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Thais, ampliando a inserção regional da SBC
As três palavras que definem a minha carreira em Computação são:
dedicação, educação e satisfação. Para mim, a Computação é fascinante e
instigante, pois está cada vez mais onipresente e ao mesmo tempo apresenta
novos problemas desafiadores e complexos, que exigem um trabalho
contínuo para desvendá-los, solucioná-los e transmiti-los.
Comecei a trabalhar em Computação em 1987 quando ingressei no curso de
Ciência da Computação e também fui trabalhar em uma empresa de computação, na época usando um IBM
4341. Quando comecei, eu não sabia que a computação provocaria uma revolução tecnológica muito rápida e
que proporcionaria mudanças significativas na vida das pessoas. Com tempo, aprendi que somos personagens
ativos desse cenário em constante evolução e que nosso papel é contribuir com esses avanços e disseminá-los
através do ensino e da pesquisa. Se eu não trabalhasse com computação, poderia trabalhar em várias outras
áreas que trouxessem desafios instigantes. Atualmente considero muito atraente a engenharia genética e suas
pesquisas para decifrar o código genético e contribuir com o avanço da medicina.
Sobre carreira, o conselho mais interessante que recebi foi que devemos trabalhar no que gostamos,
explorar o nosso talento, dedicar-se com afinco e nunca parar de buscar novos conhecimentos. Para meus
alunos, eu sempre digo que computação é uma área muito dinâmica, a cada dia surgem novas evoluções e
novos desafios e, neste cenário, é necessário se ter uma postura pró-ativa, buscar diariamente novos
conhecimentos, aprender, ensinar, inovar e aplicar.
Sobre a SBC, acho importante que alunos de graduação, pós e jovens profissionais se associem pois a SBC
lidera ações acadêmicas, políticas e sociais na área de Computação no Brasil e é essencial que os alunos
estejam sintonizados com essas ações desde cedo e participem das atividades promovidas pela SBC. Quando
a SBC dobrar de idade e fizer 60 anos, a inclusão digital será uma realidade e a Computação será uma área
mais compreendida pelas agências governamentais de avaliação de áreas no Brasil.
Lisandro, eventos da SBC quase toda a semana do ano
As três palavras que definem a minha carreira em Computação são:
trabalho, alunos e cooperação. Para mim, Computação é empolgante
porque sempre há novidades para serem investigadas. Comecei a trabalhar
em Computação em 1985 porque queria saber como fazer jogos como os
do Atari. Quando comecei, eu não sabia que usar goto era pecado mortal
mas, com tempo, aprendi que dá pra fazer bastante bobagem em computação mesmo utilizando ferramentas/técnicas/métodos que, num primeiro instante, parecem ser adequados.
No final, o erro tende a ser humano, e não do pobre computador. Se eu não trabalhasse com computação,
acho que trabalharia com música, pois, como a computação, é também bastante empolgante pra mim.
Sobre carreira, o conselho mais interessante que recebi foi “baixe a cabeça e escreva”. Eu tinha finalizado
de implementar um ambiente gráfico para especificação de protocolos e pensei que o mais importante eu já
tinha feito. Foi aí que entendi que a pesquisa só existiria efetivamente se viesse acompanhada de
publicações. Para meus alunos, eu sempre digo que eles devem revisar 300 vezes os textos que eles
escrevem. A gente sempre vai encontrar problemas básicos nas primeiras revisões, mas problemas mais
sutis só aparecem depois que os problemas básicos não atrapalharem mais a leitura.
Sobre a SBC, eu acho importante que alunos de graduação e pós, bem como jovens profissionais, se
associarem porque considero essencial para uma carreira séria em computação que o (futuro) profissional
insira-se efetivamente na sociedade científica que o representa. Finalmente, quando a SBC dobrar de idade
e fizer 60 anos, a Computação estará tão pervasiva e básica à sociedade como água e energia elétrica são
hoje. Nesse sentido, o futuro é assustador e instigante.
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Mirella, educação é tudo e mais um pouco
Os três termos que definem a minha carreira em Computação são:
possibilidades infinitas, muito trabalho e dados a perder de vista. Para mim,
Computação é simplesmente o que há! experimente ficar um dia sem
computação (e tecnologias associadas) ... quem consegue?
Comecei a trabalhar em Computação em 1995, quando ingressei na
graduação no Instituto de Informática da UFRGS. Quando comecei, eu não
sabia nem como ler um disquete, mas com o tempo, consegui aprender algumas coisas interessantes e
me apaixonei pela área. Além disso, aprendi que computação torna a vida mais simples, quem
complica as coisas geralmente são as pessoas.
Se eu não trabalhasse com computação, acho que trabalharia com psicologia. Aliás, eu quase mudei de
curso quando descobri que tinha tendinite nos dois pulsos no terceiro ano da faculdade. Ainda bem que
não desisti (nada que algumas horas de fisioterapia e controle no uso de teclado e mouse não
resolvam...).
Sobre carreira, o conselho mais interessante que recebi foi que sempre existirá um bom emprego para
uma pessoa competente. E realmente, quem é competente sempre se estabelece. Para meus alunos, eu
costumo dizer que sorte não existe e que é tudo uma questão de sentar e trabalhar, pois o que existe são
pessoas preparadas para identificar as oportunidades.
Sobre a SBC, eu acho importante que alunos de graduação, pós e jovens profissionais se associem
porque é a nossa sociedade. Se a gente não tomar conta do que é nosso, quem tomará? Algumas das
pessoas mais brilhantes da computação no Brasil são sócias. As oportunidades que a SBC oferece são
ímpares! E a maioria dos alunos não se dá conta delas, o que é uma pena. Finalmente, quando a SBC
dobrar de idade e fizer 60 anos, a Computação terá resolvido mais problemas do que a gente possa
imaginar hoje.
Carol, planejar com pés no chão e olhar no horizonte
As três palavras que definem a minha carreira em Computação são: programação,
pesquisa e ensino. Para mim, Computação é instigante porque é uma área dinâmica
onde a cada dia surgem novos desafios interessantes pra gente correr atrás...
Comecei a trabalhar em Computação em 1979 como programadora COBOL,
alguns anos depois atuei como analista de sistemas, tudo isso em paralelo com a
graduação e o mestrado. Só em 1988, quando voltei do doutorado, fui contratada pela UFPE onde passei a
desenvolver as atividades acadêmicas. Quando comecei, eu não sabia que me tornaria professora e
pesquisadora mas, com o tempo, aprendi que não dava para ficar longe das pesquisas e dos avanços da área.
Se eu não trabalhasse com computação, acho que trabalharia com engenharia genética, pois é um tema que
me fascina e me intriga ao mesmo tempo.
Sobre carreira, o conselho mais interessante que recebi foi para fazer o mestrado, que na ocasião não estava
nos meus planos, e me permitiu conhecer a realidade das pesquisas na universidade, o que me fez optar pelo
caminho que segui dali em diante. Para meus alunos, eu sempre digo que é importante conhecer as diversas
facetas da computação para que eles sigam motivados pelo caminho que mais se identificarem.
Sobre a SBC, eu acho importante que alunos de graduação e pós bem como jovens profissionais se
associem porque é importante fortalecer a Sociedade e participar dos diversos fóruns que ela promove.
Finalmente, quando a SBC dobrar de idade e fizer 60 anos, a Computação estará mais do que nunca em
toda parte...
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Anido, regulamentar a profissão ou não?
As três palavras que definem a sua carreira em Computação provavelmente são:
sistemas, pesquisa e organização. Começou a trabalhar em Computação no final
dos anos 70 quando ingressou no mestrado da UNICAMP. Atualmente é Professor
Associado da Universidade Estadual de Campinas atuando em software básico,
software embarcado, redes de computadores e concentrador de terminais remotos.
É “O” cara na SBC para se discutir regulamentação da profissão.

Masiero, dinheiro não traz felicidade, mas ajuda
As três palavras que definem a sua carreira em Computação provavelmente são: ciência,
software e desenvolvimento. Começou a trabalhar em Computação nos anos 70 quando
ingressou na especialização em Computação na USP. Atualmente é Professor Titular do
Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, da Universidade de São Paulo, em
São Carlos. Em 2007, teve sua trajetória profissional reconhecida e premiada pela
comunidade de Engenharia de Software no Brasil.
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Armazenando Dados em Aplicações Java
Parte 3 de 3: Analisando as opções

Hua Lin Chang Costa, hualin@cos.ufrj.br, COPPE/UFRJ.
Leonardo Gresta Paulino Murta, leomurta@ic.uff.br, IC/UFF.
Vanessa Braganholo, braganholo@dcc.ufrj.br, DCC/UFRJ.
Quais são os problemas e as opções disponíveis para armazenamento de dados em
aplicações Java de verdade? Este artigo é o terceiro de uma trilogia, e complementa
a resposta da parte “quais são as opções disponíveis” dessa pergunta com uma
analise mais detalhada entre as principais opções.
Quando estamos em um ambiente acadêmico e precisamos fazer um programa para alguma disciplina
ou trabalho final de curso, o armazenamento dos dados é de pouca importância, e soluções como
serialização normalmente são suficientes. Contudo, depois de formados precisaremos lidar com
sistemas reais, em ambientes reais, e a solução anterior deixa de ser satisfatória. Este artigo é o terceiro
de uma trilogia, e exemplifica como algumas das opções para tratar o problema funcionam,
viabilizando a escolha da opção mais adequada para o seu problema específico.
No primeiro artigo da trilogia analisamos um caso real e fizemos uma pesquisa para identificar quais seriam
os principais requisitos de armazenamento de dados em aplicações Java. Naquele artigo, chegamos aos
seguintes requisitos principais: (1) compatibilidade entre diferentes versões da aplicação, (2) otimização em
termos de desempenho, (3) confiabilidade, (4) facilidade de manutenção e evolução e (5) não intrusão. No
segundo artigo da trilogia vimos alguns dos principais frameworks disponíveis para tratar o problema de
armazenamento de dados em Java: XStream, Castor, Torque, Hibernate, JPOX e TopLink Essentials.
Também percebemos que alguns desses frameworks são aderentes às especificações JDO ou JPA.
Esse artigo seleciona as opções aderentes a especificação JDO ou JPA (atendendo ao requisito 4), ou
seja, JPOX, Hibernate e TopLink Essentials, para fazer uma análise mais detalhada. Para isso,
projetamos um modelo simples, mas que envolve diferentes aspectos importantes da orientação a
objetos. Esse modelo é armazenado e recuperado de acordo com cada uma das especificações. A
seguir, apresentamos o modelo criado para a análise em questão e em seguida apresentamos como a
camada de persistência poderia ser implementada por cada uma das especificações.
Modelo exemplo utilizado
A análise das opções selecionadas foi realizada sobre um modelo de classes simplificado, mas que
representa pontos importantes do mapeamento objeto-relacional. Assim, o modelo exemplo, mesmo
que de forma simples, apresenta relacionamentos como associações e herança entre as classes para que
esses pontos possam ser avaliados em cada um dos frameworks.
O modelo de classes adotado para aplicação do estudo apresenta um domínio onde é representado o
artefato livro (Book), que é uma
especialização de um artefato mais
genérico, produto (Product). Com o
objetivo
de
cobrir
também
relacionamentos do tipo associação,
o modelo representa uma relação
entre um livro e diferentes resenhas
(Review). A figura ao lado ilustra o
Modelo de classes utilizado para análise dos frameworks
modelo de classes utilizado.
Esta é uma publicação eletrônica da Sociedade Brasileira de Computação – SBC. Qualquer opinião pessoal não pode ser atribuída como da SBC.
A responsabilidade sobre o seu conteúdo e a sua autoria é inteiramente dos autores de cada artigo.

Volume 2 - Número 2 - Agosto 2009 | SBC HORIZONTES | 54

Etc & Tal

Especificação JDO
O framework JPOX na versão 1.2 provê suporte para diferentes SGBDs e para ambas as especificações
JDO e JPA. Para a implementação da camada de persistência sobre o modelo de classes exemplo, o
JPOX foi utilizado como sendo uma implementação da especificação JDO 2.0. O fato de o JPOX ser a
implementação de referência dessa especificação reforça essa escolha.
No momento da execução desse estudo, no final de 2007, a versão da especificação JDO 2.0 ainda não
continha a documentação oficial do modelo de declaração dos metadados através do uso de anotações
(ou seja, marcações diretamente em código, como discutido mais a frente). Por isso foram utilizados
documentos XML para configuração do mapeamento-relacional.
No modelo exemplo existem duas classes que estão relacionadas: ‘Book’ e ‘Review’. O mecanismo de
mapeamento objeto-relacional provido pelo JDO permite duas formas de persistência para esse tipo de
mapeamento: o uso de tabela associativa ou o uso de chave estrangeira. No uso de tabela associativa,
uma tabela extra é usada para relacionar as duas tabelas, enquanto que no uso de chave estrangeira a
relação entre as classes é representada através de um atributo. No modelo exemplo, um objeto Review
só pode ser adicionado uma única vez em determinada coleção de um objeto Book, então será aplicada
a solução que faz uso de chave estrangeira para evitar a criação de uma tabela extra.
Outro tipo de relacionamento existente no modelo de classes exemplo é a herança A especificação JDO
define três formas possíveis de realizar esse mapeamento. Na primeira uma nova tabela é criada para os
atributos da classe especializada, gerando assim uma tabela para cada classe. A segunda forma traz para a
tabela da superclasse os atributos das classes filhas, gerando assim uma única tabela para cada hierarquia.
Já a última forma traz para as classes filhas os atributos da classe pai, gerando assim uma tabela por
subclasse. Com o objetivo de gerar um modelo relacional o mais normalizado possível e manter uma
coerência clara entre o modelo de classes e o modelo relacional, optamos pelo uso de uma tabela por classe.
O código a seguir mostra o descritor XML de configuração do mapeamento objeto-relacional utilizado.
<class name="Book" identity-type="datastore">
<inheritance strategy="new-table"/>
<field name="author" persistence-modifier="persistent"/>
<field name="isbn" persistence-modifier="persistent"/>
<field name="publisher" persistence-modifier="persistent"/>
<field name="readingLevel" persistence-modifier="persistent"/>
<field name="reviews" persistence-modifier="persistent" mapped-by="book">
<collection element-type="model.Review"/>
</field>
</class>

Trecho do arquivo XML responsável pelo mapeamento objeto-relacional da classe Book

Tendo um ambiente configurado, agora é possível desenvolver programas que realizem operações
básicas de persistência de objetos como inserção, remoção e recuperação. Os códigos abaixo
exemplificam como pode ser feita a persistência de um objeto e a sua posterior recuperação.
PersistenceManagerFactory pmf = JDOHelper.getPersistenceManagerFactory("jpox.properties");
PersistenceManager pm = pmf.getPersistenceManager();
Transaction tx = pm.currentTransaction();
try {
tx.begin();
Book book = new Book("Harry Potter and the Deathly Hallows","J.K. Rowling", "9780545010221", "Arthur A. Levine Books", "Harry Potter book VII", "17.99", "001");
pm.makePersistent(book);
} finally {
if (tx.isActive()) { tx.rollback(); }
pm.close();
}

Trecho de código exemplificando como pode ser feita a persistência de um objeto com JDO
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Especificação JPA

try {
tx.begin();
Query q = pm.newQuery("select from model.Book");
Collection c = (Collection) q.execute();
Iterator iter = c.iterator();
while (iter.hasNext()) {
Book book = (Book)iter.next();
System.out.println("Name: " + book.getName());
}
tx.commit();
} finally {
if (tx.isActive()) {
tx.rollback();
}
pm.close();
}

Trecho de código exemplificando como pode ser feita a recuperação de objetos com JDO

Duas implementações da especificação JPA foram escolhidas para serem cobertas pelo estudo de
implementação. O framework Hibernate na versão 3.3, em virtude de sua maturidade e reconhecimento
no mercado, e o TopLink Essentials na versão 2, implementação de referência da especificação JPA.
Dessa forma, o estudo de implementação seguiu a documentação da especificação JPA, e cobriu as
duas possibilidades de frameworks sobre a mesma aplicação. O objetivo dessa estratégia é garantir que
a aplicação não fique presa a particularidades de uma implementação, possibilitando assim uma
possível troca de forma menos custosa possível.
A especificação JPA define o mapeamento entre os objetos e o banco de dados relacional a partir de
metadados de mapeamento. Esses metadados podem ser expressos na forma de documentos XML,
como já vimos no caso da especifcação JDO, ou a partir do uso de Anotações. O uso de anotações
permite que as informações a respeito do mapeamento das classes sejam definidas no próprio código da
aplicação e possam ser lidas em tempo de execução. O modelo de persistência da aplicação também
pode usar de maneira mista as duas formas de declaração. Em casos onde houver conflito entre os
mapeamentos, o mapeamento definido por documentos XML sobrescreve o definido por anotações. O
código abaixo exemplifica o uso de anotações como forma de declaração do mapeamento objetorelacional.
@Entity
public class Book extends Product {
@Basic
private
@Basic
private
@Basic
private
@Basic
private

String author = "";
String isbn = "";
String publisher = "";
String readingLevel = "";

@OneToMany(cascade=CascadeType.ALL, mappedBy="book")
private Collection<Review> reviews = null;

Trecho de código exemplificando o conjunto de anotações responsável pelo mapeamento objeto-relacional

Nesse código podemos notar a presença de algumas das anotações mais importantes para configuração
do mapeamento. O @Entity, por exemplo, define que a classe de fato apresenta a propriedade de
persistência, ou seja, é uma entidade. A anotação @Basic define que os atributos primitivos devem ser
persistidos, sendo essa uma anotação opcional. Assim, todos os atributos de uma entidade por default
são persistentes. Os atributos que não são persistentes são chamados de transientes, assim esses
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atributos devem ser marcados pelo atributo @Transient. Outros atributos que não são traduzidos em
tipos primitivos, normalmente representam associações entre classes ou coleções de objetos. Esses
relacionamentos são traduzidos para o contexto relacional sobre uma das formas: um-para-um
(@OneToOne), um-para-muitos (@OneToMany) ou muitos-para-muitos (@ManyToMany). Assim, a
especificação JPA define um conjunto de metadados que cobre essas formas de mapeamento. Os
códigos abaixo exemplificam como pode ser feita a persistência de um objeto e a sua posterior
recuperação.
EntityManagerFactory emf = Persistence.createEntityManagerFactory(“hibernate”,
new java.util.HashMap());
EntityManager em = emf.createEntityManager();
try {
em.getTransaction().begin();
Book book = new Book("Harry Potter and the Deathly Hallows","J.K. Rowling", "9780545010221", "Arthur A. Levine Books", "Harry Potter book VII", "17.99", "001");
em.persist(book);
em.getTransaction().commit();
} catch (RuntimeException e) {
em.getTransaction().rollback();
} finally{
em.close();
}

Trecho de código exemplificando como pode ser feita a persistência de um objeto com JPA
try {
em.getTransaction().begin();
Query q = em.createQuery("select b from Book b");
List list = q.getResultList();
Iterator iterBook = list.iterator();
while (iterBook.hasNext()) {
Book book = (Book)iterBook.next();
System.out.println("Name: " + book.getName());
}
em.getTransaction().commit();
} catch (RuntimeException e) {
em.getTransaction().rollback();
} finally {
em.close();
}

Trecho de código exemplificando como pode ser feita a recuperação de objetos com JPA

Concluindo
A partir dessa análise, pudemos ter uma noção mais específica do funcionamento de cada um dos
frameworks e especificações discutidos. Com isso, poderemos tomar decisões mais adequadas quando
formos confrontados depois de formados com a necessidade de armazenar dados em aplicações reais
desenvolvidas na plataforma Java.
Recursos
Leia mais sobre a especificação JDO: http://java.sun.com/jdo
Leia mais sobre a especificação JPA: http://java.sun.com/javaee/technologies/persistence.jsp
Leia mais sobre o framework JPOX: http://www.jpox.org
Leia mais sobre o framework Hibernate: http://www.hibernate.org
Leia mais sobre o framework TopLink Essentials: http://oss.oracle.com/toplink-essentials-jpa.html
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SBC Horizontes e Você!!!

Veja o que os leitores da SBC Horizontes têm a dizer e a perguntar

Você Escreve, a Gente Publica

Direto da nossa comunidade no Orkut:
José Palazzo
Repensando o doutorado
No Congresso da Sociedade Brasileira de Computação 2009 ocorrem algumas discussões
essenciais para o desenvolvimento da Computação no Brasil. Um dos pontos debatidos é o
futuro e o aperfeiçoamento das pós-graduações. Eu realmente acredito que o caminho é a
cooperação. Nesta crônica, escrita durante o Congresso em Bento Gonçalves, estou
propondo um novo caminho para consolidar o processo de qualificação de nosso sistema de
pós-graduação e de consolidação dos cursos menores. A idéia é aperfeiçoar os modelos já
existentes DINTER e PROCAD propondo um novo modelo cooperativo. Precisamos ter uma
alternativa para qualificar e incorporar ao processo os grupos emergentes e competentes
em certas áreas mas sem a possibilidade de obterem um grupo que permita a criação de um
Programa de Doutorado.
http://www.palazzo.pro.br/cronicas/030.htm
--Dr. José Palazzo M. de Oliveira - Prof. Titular
Instituto de Informática da UFRGS, Caixa postal 15.064
CEP 91501-970 Porto Alegre, RS, Brasil
Web: http://palazzo.pro.br

Oi
Sou estudante de Ciencia da Computação da Universidade de Vila Velha(UVV) do ES.
Gostaria de sugerir um tema com relação a ética ou comportamento do profissonal ou qualquer pessoa da area.
Devido aos muitos blogs e comunidades,principalmente em orkut, que acessei,onde percebi total falta de
cordialidade ou até mesmo falta de paciencia pra explicar determinado assunto, inclui palavrões e girias.
Querendo ou nao isso influencia como o usario ou qualquer pessoa veja o profissional da área como uma
pessoal sem qualquer responsabilidade ou dedicação pela profissão.Criando uma percepção negativa e
generalizada de nós.
Desde de já agradeço pela compreensao.
PS.:A Segunda revista fico otima,e o artigo falando sobre incentivar mulheres na area de informatica
demais!!totalmente apoiado, na turma de técnico em Informatica só formou 8 homens comigo,em uma sala que
começou com 45.
Parabens para as editoras e toda a equipe da revista.
Joel Silva Júnior
UVV

Esta é uma publicação eletrônica da Sociedade Brasileira de Computação – SBC. Qualquer opinião pessoal não pode ser atribuída como da SBC.
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Você
viu?!
É muito importante se manter atualizado sobre o que as demais sociedades
publicam em seus websites, revistas e boletins. Seguem algumas publicações
interessantes sobre temas relacionados aos discutidos na SBC Horizontes.
inroads – SIGCSE Bulletin --- Volume 41, número 2, Junho 2009
Artigos sobre ética
Professional Computer Ethics: “I didn’t do it” is not good enough – por Don
Gotternbarn

Ethics on the Run: The Principle of the Ordinary Person – por C. Dianne Martin
Artigo sobre não desistir de fazer Pesquisa
Rules for Sustaining the Discourage – Engage! – por Raymond Lister
Artigo sobre como LER em Computação
Reading a Computer Science Research Paper – por Philip W. L. Fong
Link: http://www.sigcse.org/

IEEE Spectrum, Junho 2009
Experts Expect Résumé Fraud to Rise
In an economic downturn, the temptation to pad CVs is strong. James DeHoniesto
may have considered it a small thing, just a fib really, to claim a degree in
computer science from the University of Pittsburgh—he had, after all, taken
classes there. But in November 2008, after the school told The Wall Street Journal
that DeHoniesto had never earned a degree from Pitt, he resigned as chief
information officer of Cabot Microelectronics, in Aurora, Ill. por Prachi Patel
Link: http://spectrum.ieee.org/at-work/tech-careers/experts-expect-rsum-fraud-to-rise

IEEE Computer – Vol 42, no 6, June 2009

Uma edição dedicada à Ética
em Engenharia de Software
Link: http://www.computer.org/computer
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Communications of the ACM – Vol 52, no 07, Julho 2009
Point/Counterpoint
Esquentando a discussão sobre Educação em Computação

CS Education in the U.S.: Heading in the Wrong Direction?
Considering the most effective methods for teaching students the
fundamental principles of software engineering. Por Robert Dewar and
Owen Astrachan.
Link: http://cacm.acm.org

Communications of the ACM – Vol 52, no 07, Julho 2009 -- VIEW POINTS

The Business of Software: The Cliché Defense
There is a tendency exhibited by certain types of managers in certain types of
organizations to manage with maxims and administer with anecdotes. Their style
often consists of a warmed-over serving of the latest business self-help book
garnished with an old war story and a side of the patently obvious. Such people
can show a remarkable dedication to oversimplification and a common trait of
this managerial style is the persistent use of the cliché, por Phillip G. Armour
Confira o que leva o autor a criticar com: “Much of the business of software involves the
discovery of what we are supposed to be doing ”

Why

Computer

Science

Doesn't

Matter

Aligning computer science with high school mathematics can help turn it into an essential subject for
all students, por Matthias Felleisen and Shriram Krishnamurthi
Link: http://cacm.acm.org

IEEE Computer – Vol 42, no 7, Julho 2009

The Character of Play
In computer science education, we tend to emphasize the knowledge that we need to
impart to our students and the skills they need to develop, but we generally fail to talk
about the emotional and cultural aspects of their growth, por David Alan Grier
Confira o que leva o autor dizer: “The urban landscape of the modern videogame is an odd
combination of fantasy and straightforward software engineering”
Link: http://www.computer.org/computer

IEEE Spectrum, Julho 2009

Getting and Giving Recognition at Work
Who has time to recognize the fine work people do these days,
especially with economic turmoil pushing everyone to work more
with less? As a manager once told me, “Carl, I recognize your work
by letting you keep your job.” Sound familiar? por Carl Selinger
Link: http://spectrum.ieee.org/at-work/tech-careers/getting-and-giving-recognition-at-work

Volume 2 - Número 2 - Agosto 2009 | SBC HORIZONTES | 61

Etc & Tal

IEEE Spectrum, Agosto 2009

Seeing is not Believing
Bill Gates pobre e comendo salsicha na miséria com um cachorro?!?!?!?!
Alterar fotos digitais é fácil. Detectar as alterações pode ser muito complicado.
Link: http://www.spectrum.ieee.org/computing/software/seeing-is-not-believing

How Software Found the Air France Wreckage
Veja como um novo software da guarda costeira americana usou a localização
dos destroços do avião da Air France (voo Rio-Paris) para estimar a
localização do acidente.
Link:
http://www.spectrum.ieee.org/computing/software/how-software-foundthe-air-france-wreckage

The Rise and Fall of the Quants
Veja por que pessoas com conhecimento quantitativo (físicos, matemáticos e engenheiros que desenvolvem programas,
ferramentas estatísticas e instrumentos financeiros) são super valorizados em Wall Street.
Link: http://www.spectrum.ieee.org/computing/software/how-software-found-the-air-france-wreckage

Communications of the ACM – Vol 52, no 08, Agosto 2009 -- VIEW POINTS

Entrepreneurship During a Slump
A contrarian's perspective on how entrepreneurial opportunities and
innovation can thrive during an economic crisis. Por Tim Draper

Time for Computer Science to Grow Up
As the computer science field has evolved, so should the methods for
disseminating computing research results. Por Lance Fortnow

Communications of the ACM – Vol 52, no 08, Agosto 2009 -- CONTRIBUTED ARTICLES

Revitalizing Computing Education Through Free and Open Source
Software for Humanity
What if undergraduate students viewed computer science as, in part, a
discipline that designed and built free software to help one's friends and
neighbors in need? Would that bring more of them in the front door of
academic computing departments? What sort of curricular and
pedagogical changes would be required to support such opportunities for
these students? Would these changes help revitalize computing curricula and enrollments
throughout the U.S.? Por Ralph Morelli et al
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Google aspires to be an organization that reflects the
globally diverse audience that our search engine and tools
serve. We believe that in addition to hiring the best talent,
the diversity of perspectives, ideas, and cultures leads to
the creation of better products and services. The diversity
of our employees and partners serves as the foundation for
us to better serve our diverse customers and stakeholders
all over the world.
As part of Google's ongoing commitment to encouraging
women to excel in computing and technology, we are
pleased to introduce the Brazil Women in Technology
Award to recognize and reward the deserving women
students in Computer Science and inspire them to become
active participants and leaders in creating technology.

How to Apply
To apply, you should be a female student studying
Computer Science, Computer Engineering or a related
technical undergraduate or postgraduate degree at a
Brazilian university in 2010.
Applications open in July 2009.
For complete details, please visit
www.google.com.br/jobs/students

© Copyright 2009. All rights reserved.
Google and the Google logo are registered trademarks of Google Inc.
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III Escola Regional de Computação
Ceará – Maranhão – Piauí
http://www.ufpi.br/ercemapi

Chamada de Artigos
As Escolas Regionais de Computação (ERC) são eventos sem fins lucrativos promovidos pela SBC
(Sociedade Brasileira de Computação) através de suas delegacias regionais.
A Escola Regional de Computação Ceará, Maranhão, Piauí - ERCEMAPI tem por objetivo primordial
a discussão de temas relevantes à área de Ciência da Computação, em específico, temas que possam
nortear o ensino e a pesquisa científica, além da sua aplicação na indústria. Este evento proporcionará a
divulgação de trabalhos científicos, assim como a integração das comunidades acadêmicas
participantes.
O tema escolhido da ERCEMAPI 2009 foi: Tecnologia da Informação: uma alternativa para o
desenvolvimento sustentável. A programação do evento será criada em torno desse tema, tão
importante para regiões com potencial de crescimento como a nossa.

Tópicos de Interesse:
- Arquitetura de Computadores;
- Redes de Computadores;
- Engenharia de Software;
- Inteligência Artificial;
- Banco de dados
- Linguagens de Programação;
- Computação Gráfica e Processamento de Imagens;
- Gestão de Tecnologia da Informação;
- Inclusão Digital;
- Informática na Educação;
- Informática Pública;
- Informática Industrial;
- Inteligência Artificial;
- Linguagens de Programação;
- Sistemas Distribuídos;
- Sistemas Hipermídia, Multimídia e Web;
- Sistemas Operacionais;
- Software Livre;
- Demais temas relacionados à Computação e Informática.
Datas Importantes
- Submissão de Resumo de Minicursos: 13/09/2009
- Notificação de aceitação de minicurso: 21/09/2009
- Submissão de artigos: 13/09/2009
- Notificação de aceitação de artigos: 28/09/2009
- Versão final dos minicursos e artigos: 05/10/2009
Submissão de Artigos
Os artigos e minicursos poderão ser submetidos utilizando o sistema JEMS. Mais informações no site
do evento: http://www.ufpi.br/ercemapi.
Promoção:

Organização:
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Gramado
RS
28th International Conference on Conceptual Modeling

Chamada de Participação

ORGANIZAÇÃO
Coordenador Geral
José Palazzo M. de Oliveira, UFRGS
Coordenadores Comitê de Programa
Alberto H. F. Laender, UFMG
Silvana Castano, UNIMI, ITA
Umesh Dayal, HP Labs, USA
Liaison Comitê Diretivo
Arne Sølvberg, NTNU, NOR
Coordenadores Workshop
Carlos A. Heuser, UFRGS
Günther Pernul, U. Regensburg, GER
Coordenadores Tutoriais
Daniel Schwabe, PUC-RJ
Stephen W. Liddle, BYU, USA
Coordenadores Painel
David Embley, BYU, USA
Coordenadores Indústria
Fabio Casati, U Trento, ITA
Coordenadores Demos e Pôsteres
Altigran S. da Silva, UFAM
Juan-Carlos Mondéjar, U. Alicante, ESN
Coordenadores PhD Colloquium
Stefano Spaccapietra, EPFL, SWI
Giancarlo Guizzardi, UFES
Coordenador Local
José Valdeni de Lima, UFRGS
Coordenadora Financeiro
Renata de Matos Galante, UFRGS
Coordenadora Publicação
Daniela Musa, UNIFESP
Coordenadora Divulgação
Mirella M. Moro, UFMG

A Conferência Internacional de Modelagem Conceitual é o
principal fórum internacional para apresentar e discutir
pesquisas e aplicações atuais nas quais a ênfase está na
modelagem conceitual. Tópicos de interesse englobam vários
aspectos de modelagem conceitual, incluindo pesquisa e
desenvolvimento em áreas tais como teoria de conceitos e
ontologias base para modelagem conceitual, métodos e
ferramentas para desenvolver e comunicar modelos
conceituais, e técnicas para transformar modelos conceituais
em implementações efetivas.
A Conferência Internacional de Modelagem Conceitual é
realizada anualmente desde 1979. Em sua 28ª edição, será a
primeira vez que a ER vem para o Brasil, para a cidade de
Gramado em novembro de 2009.
A ER é um dos eventos mais tradicionais da comunidade
internacional de Computação. A importância da Modelagem
Conceitual para a Computação vai além da simples modelagem
de dados, pois auxilia o entendimento dos requisitos e do
funcionamento de qualquer aplicação que gerencie informação.
Poder apresentar um artigo ou simplesmente participar como
ouvinte de um evento desta importância é uma oportunidade
ímpar. Mais ainda, poder participar deste evento no Brasil é
sem dúvidas um marco para qualquer estudante, recémgraduado ou profissional de computação.

Além do evento principal, os seguintes workshops serão
realizados durante a ER 2009:
• ACM-L: Active Conceptual Modeling of Learning
• CoMoL: Conceptual Modeling in the Large
• ETheCoM: Evolving Theories of Conceptual Modelling
• FP-UML: Workshop on Foundations and Practices of UML
• MOST-ONISW: Joint Intl. Work. on Metamodels, Ontologies,
Semantic Technologies, and Information Systems for the
INSCRIÇÕES
Semantic Web
Aproveite a taxa de inscrição • QoIS: Quality of Information Systems
reduzida e inscreva-se até 10 de
• RIGiM: Requirements, Intentions and Goals in Conceptual
setembro de 2009.
Modeling
• SeCoGIS 2009: Semantic and Conceptual Issues in Geographic
WEBSITE
Information Systems
http://www.inf.ufrgs.br/ER2009
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Journal of the Brazilian Computer Society (JBCS)
Chamada de Trabalhos
O Journal of the Brazilian Computer Society (JBCS) tem como missão proporcionar um
fórum de disseminação de pesquisas científicas na área de computação e em áreas afins,
por meio da publicação de artigos inéditos e de qualidade. Editado desde 1994, em inglês, o
JBCS já é um veículo de tradição no cenário nacional, com quatro números anuais. Além da
versão impressa, distribuída a todos os sócios da SBC, versões on-line (a partir de 1997)
estão disponíveis no SciElo (Scientific Electronic Library Online) e (a partir de 1996) na
biblioteca digital da SBC. Os temas de interesse abrangem todas as sub-áreas da Ciência da
Computação e das diversas áreas de pesquisa relacionadas. Tanto artigos que abordam
problemas de natureza teórica como os de enfoque aplicado ou experimental são bemvindos. Todos os artigos submetidos passam por um processo de avaliação por pares,
coordenado pelo comitê editorial.

SUBMISSÕES
As submissões (no formato PDF) podem ser encaminhadas eletronicamente, em fluxo
contínuo, para o endereço jbcs@sbc.org.br. Os artigos submetidos devem ser redigidos em
inglês, e apresentar contribuições originais que não tenham sido publicadas anteriormente e
que não estejam sendo consideradas para publicação em outros veículos. As submissões
devem observar as instruções de formatação apresentadas nos templates disponíveis em
http://www.sbc.org.br/jbcs/guidelines.zip.

EDITORA-CHEFE
Maria Cristina Ferreira de Oliveira
Departamento de Ciências de Computação, ICMC-USP, São Carlos

COMITÊ EDITORIAL
Tiziana Margaria, University of Potsdam, Alemanha
Valmir C. Barbosa, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brazil
Mike Hinchey, Loyola College, Maryland, EUA
Flávio Rech Wagner, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brazil
Gert-Jan de Vreede, University of Nebraska at Omaha, EUA
Edmundo Albuquerque de Souza e Silva, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil
Gerry Stahl, Drexel University, EUA
Nivio Ziviani, Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil

contato: jbcs@sbc.org.br
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Revista Eletrônica de Iniciação Científica
Chamada de Trabalhos

EDITORAS-CHEFE:
Cristina Duarte Murta, CEFET-MG
Renata de Matos Galante, UFRGS
Contato: reic@sbc.org.br

TÓPICOS DE INTERESSE
As submissões devem ser artigos
técnicos e científicos acerca de
temas das áreas computação e
informática. Exemplos de tópicos
incluem:

A Revista
publicação
áreas de
Sociedade
impressa.

Eletrônica de Iniciação Científica (REIC) é um veículo de
de artigos técnico-científicos produzidos por alunos de graduação das
computação e informática. A REIC é uma publicação digital da
Brasileira de Computação. O acesso é gratuito e não há versão

O principal objetivo da REIC é oferecer aos alunos de graduação a possibilidade
de experimentar todo o processo de produção e divulgação de um trabalho
científico, desde a sua concepção até a sua publicação final. Os alunos de
graduação são incentivados a escrever artigos científicos relatando suas
pesquisas realizadas em projetos de iniciação científica, trabalhos de graduação,
monografias de conclusão de curso e demais atividades de pesquisa.
Os objetivos específicos são:
−

Oferecer um veículo de publicação para autores graduandos, que possibilite
ao estudante experimentar todo o processo de submissão, avaliação e
divulgação de resultados de seu trabalho científico, contribuindo para sua
formação;

−

Incentivar a realização de pesquisa e produção de conhecimento por alunos
de graduação;

−

Estimular o desenvolvimento do rigor científico, oferecendo ao estudante a
possibilidade de ter seu trabalho avaliado por seus pares na sua área de
atuação;

− Concepção de Circuitos
Integrados

−

Oferecer e manter um banco de artigos técnico-científicos de qualidade em
língua portuguesa;

− Desempenho de Sistemas
Computacionais

−

Divulgar os trabalhos de pesquisa em nível de iniciação
desenvolvidos no país nas áreas de computação e informática.

− Engenharia de Software

SUBMISSÕES

− Inteligência Artificial

As submissões podem ser feitas continuamente. Os trabalhos submetidos devem
ser artigos técnico-científicos, elaborados por alunos de graduação nas áreas de
computação e informática, e orientados por um professor. A submissão deve ser
enviada por meio de uma única mensagem de correio eletrônico para o endereço
reic@sbc.org.br contendo o artigo anexado em formato PDF. O artigo submetido
não deve conter os nomes dos autores nem da instituição, bem como qualquer
outra referência no corpo do artigo que possa permitir a identificação a autoria do
artigo. Demais instruções estão disponíveis no website da revista:
http://www.sbc.org.br/reic.

− Algoritmos e Estruturas de Dados
− Arquitetura de Computadores
− Bancos de Dados
− Compiladores
− Computação e Música
− Computação Gráfica

− Informática na Educação
− Interação Homem Computador
− Linguagens de Programação
− Linguagens Formais
− Mineração de Dados
− Processamento de Alto
Desempenho
− Processamento de Imagens
− Realidade Virtual
− Recuperação de Informação
− Redes de Computadores
− Redes Neurais
− Sistemas Distribuídos
− Sistemas Hipermídia
− Sistemas Multimídia
− Sistemas Operacionais
− Teoria da Computação
− Tolerância a Falhas

científica

FORMATO
Os trabalhos submetidos deverão atender todas as condições descritas a seguir
para que possam ser encaminhados aos avaliadores. O não cumprimento de um
ou mais dos itens abaixo invalida a submissão.
1. O artigo deve ser escrito em português.
2. O artigo deve conter entre oito e vinte páginas.
3. O formato da submissão é o formato padrão da SBC.
4. O artigo submetido deve ser escrito por um ou mais alunos de graduação,
orientados por um professor orientador, responsável pela coordenação da
pesquisa realizada.
5. O artigo deve ser enviado em formato PDF.
6. O artigo submetido não deve conter os nomes dos autores nem da instituição
de origem ou qualquer outra referência no corpo do artigo que possa permitir a
identificação da autoria do artigo. Os nomes dos autores e suas afiliações devem
constar na versão final.
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Confira na webpage os locais
de realização da primeira fase
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Em julho de 2010, a cidade de Belo Horizonte será palco da 30ª Edição do
Congresso da Sociedade Brasileira de Computaçãp – CSBC e o cenário não
poderia ser melhor para comemorar os 30 anos do evento.
A beleza do conjunto arquitetônico da cidade, que recebeu carinhosamente o
título de capital mundial dos botecos, soma-se ao comércio rico e diversificado, à
procura artística e cultural de destaque, além das inúmeras cidades históricas de
seu entorno, fazendo de Belo Horizonte uma cidade acolhedora para receber as
comunidades científicas, acadêmicas e profissionais na área de Computação.
Projetada por Oscar Niemeyer e detentora de um mural moderno pintado por
Portinari, a Igreja da Pampulha é um dos principais pontos turísticos da capital
mineira e aparece inclusive na logomarca do Congresso que acontece em 2010.

Volume 2 - Número 2 - Agosto 2009 | SBC HORIZONTES | 72

Revista sobre Carreira
em Computação da SBC
Comentários sobre algum
Escreva para nós!!!

artigo

da

Primeira

Edição?

Profissional em Computação: submeta artigos, matérias e
entrevistas, divulgue eventos.
Estudante e recém-graduado: submeta artigos e matérias,
compartilhe suas dúvidas sobre carreira, divulgue a sua
participação em eventos da SBC.
Empresários: divulgue a sua empresa e patrocine as iniciativas
da SBC Horizontes.

http://www.sbc.org.br/horizontes
horizontes@sbc.org.br

