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Chamada de Contribuições
SBC HORIZONTES
A 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 próxima edição da
SBC Horizontes: 26 de julho de 2010.
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 6a edição: 26/julho/2010

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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A quinta edição
Bem-vindos à quinta 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 primeira edição de 2010, foram recebidos 17 artigos completos. Os artigos foram avaliados pelos
editores associados e avaliadores externos. Obrigada a todos que auxiliaram na avaliação desses artigos!!
Os nomes dos revisores dos artigos serão publicados na edição de dezembro. Esta edição da SBC
Horizontes é composta pelas seguintes colunas.
Between.Esta edição começa com dois artigos super interessantes escritos por alunos de graduação e

pós. O primeiro artigo relata a influência positiva da pesquisa desenvolvida durante a graduação no
curso de mestrado. O segundo artigo relata como participar de grupos de estudos durante a graduação
pode melhorar não só o conhecimento técnico de um estudante como as suas habilidades de trabalho
em grupo.
Bits, Bytes & Batom. Essa coluna apresenta a reflexão do presidente da IEEE (James Isaak) sobre a

nova profissão da Barbie: Engenheira de Computação. Essa reflexão foi originalmente apresentada em
seu blog e posteriormente traduzida pela editora Claudia B. Medeiros.
Em Sociedade. O artigo dessa edição introduz a ENEC: Executiva Nacional dos Estudantes de

Computação. Fundada em 1993, a ENEC é o orgão de representação dos estudantes de cursos de
gradução e pós-graduação na área de computação do Brasil.
How To. Continuando a discussão da edição anterior da coluna How To, esse artigo apresenta outras

dicas sobre como preparar a apresentação da defesa de mestrado ou apresentação do trabalho de
conclusão de curso.
Indústria. Esse artigo discute a inovação como o elo entre academia e indústria e introduz maneiras

de fomentar a inovação dentro das universidades.
Opções & Objetivos. Essa coluna apresenta a área da informática biomédica ou bioinformática. Além

de definir a área, o artigo apresenta o mercado de trabalho bem como os requisitos para se tornar um
bom profissional no mesmo.
Perfil. Continuando a série de entrevistas da SBC Horizontes, essa edição apresenta uma conversa

com o prof. Carlos Lucena da PUC Rio. Lucena fala de sua trajetória profissional bem como do que é
ser acadêmico de ciências, além de dar uma preciosa dica de carreira. Essa entrevista foi conduzida
pela editora Ellen Barbosa e pelo prof. Alexandro Garcia.
SBC Acontece. Essa edição destaca distinções recebidas por sócios da SBC e relata as celebrações

dos 20 anos do SBIE.
Etc & Tal. Esta coluna inicia com uma discussão sobre a carência de metodologia científica nos

cursos de computação. A seguir, temos vários artigos interessantes que foram publicados pelas
sociedades irmãs no Você Viu?!.
Eventos. Finalmente, esta coluna apresenta várias chamadas e propagandas dos próximos eventos

promovidos ou apoiados pela SBC.
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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 esta edição da SBC
Horizontes. Agradecemos também aos autores dos artigos que tornaram possível a publicação desta
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 é 26/07/2010.
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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Projeto de Pesquisa: da Iniciação Científica ao Mestrado
O bom aproveitamento da pesquisa em grupo, durante a graduação, amadurece
precocemente e abre portas preciosas para o recém-graduado
Rafael Alves Paes de Oliveira, rpaes@icmc.usp.br, ICMC-USP São Carlos-SP.
O contato precoce com pesquisadores mais experientes e a responsabilidade de ser
bolsista em um projeto inovador e de resultados incertos fazem com que o estudante
mergulhe a fundo em um universo de aprendizado e atividades intensas. Este artigo
relata as experiências positivas de quando, ainda na graduação, atua-se ativamente
em um projeto de pesquisa. Trabalhar em grupo, ter contato direto com
pesquisadores e a convivência acadêmica em regime de dedicação integral ajudam a
mudar a forma de pensar e trazem o conhecimento que extrapola a sala de aula.
Sou Bacharel em Ciência da Computação pelo Centro Universitário Eurípides de Marília – Univem,
localizado em Marília-SP. Atualmente, sou aluno regular do segundo semestre do curso de mestrado
em Ciências de Computação e Matemática Computacional do ICMC (Instituto de Ciências
Matemáticas e de Computação) da USP de São Carlos-SP. Passei por todas as etapas que um estudante
de graduação em computação deve passar, ou seja, em resumo: persistência para resolver exercícios de
linguagens formais e autômatos, horas e horas estudando para provas de cálculo, reuniões de grupo
para fazer trabalhos de engenharia de software, sistemas operacionais e outros tantos mais. Quando
cursava o final do terceiro ano de graduação, surgiu-me a oportunidade de trabalhar em um projeto de
pesquisa multidisciplinar coordenado e idealizado pelo prof. Márcio Delamaro (atualmente professor
do ICMC-USP) juntamente com a profa. Fátima Nunes (atualmente professora da EACH-USP).
O objetivo principal desse artigo é compartilhar as experiências e lições absorvidas nesses dois anos de
pesquisa, os quais foram marcados por uma transição entre graduação e pós-graduação, e na concepção
de um projeto iniciado do zero.
A oportunidade de trabalhar em um projeto de pesquisa
Há pouco mais de dois anos, foi aceita pelo CNPq a proposta de financiamento de um projeto
multidisciplinar cujo princípio e metodologia eram utilizar técnicas de processamento de imagem (mais
precisamente CBIR: Recuperação de Imagem Baseada em Conteúdo, do termo inglês Content-Based
Image Retrieval) para dar apoio ao teste de sistemas de software cuja saída é apresentada na forma de
uma imagem, seja ela uma interface gráfica com o usuário ou qualquer outra imagem produzida pelo
programa em teste. No orçamento desse projeto, foi solicitado o pagamento de 12 meses de uma bolsa
ITI-A (Iniciação Tecnológica Industrial) para um aluno de iniciação científica que seria envolvido na
pesquisa. Nesse período, eu estava no segundo semestre do meu terceiro ano de graduação, ao mesmo
tempo em que pensava em algo interessante para fazer em meu TCC (Trabalho de Conclusão de
Curso), eu estava à procura de uma vaga de estágio na área de computação. Tal vaga, sabidamente,
seria concorrida.
Por meio da avaliação das propostas de projetos de TCC oferecidos pelos professores do Univem,
fiquei interessado em trabalhar com teste de software. Esse interesse surgiu principalmente por dois
motivos. O primeiro é que a valorização da carreira do profissional conhecido como testador tem
crescido dia após dia na indústria de software, sendo assim, o contato com o teste de software ainda na
graduação criaria a possibilidade de ser empregado como testador após me formar. O segundo motivo é
que ao fazer um trabalho relacionado a teste de software, eu deveria estudar a fundo e obter domínio
completo de uma linguagem de programação, o que me seria favorável na disputa por uma possível
vaga de desenvolvedor.
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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Decidido em fazer um TCC na área de teste, entrei em contato com alguns professores a fim de
encontrar um orientador. O Prof. Delamaro, naquela época professor do Univem, já atuava fortemente
em projetos na área de teste de software, tendo inclusive Livre-Docência e livro publicado relacionados
ao tema. Apresentei-me a ele com o interesse de receber orientações acerca de possíveis projetos de
TCC relacionados a teste de software. Assim, surgiu o convite de atuar no projeto de pesquisa por ele
coordenado. Fui alertado de que deveria me dedicar exclusivamente, afinal, seria o bolsista ITI-A do
projeto. Logo, não poderia estagiar, trabalhar ou realizar qualquer outro tipo de atividade regular que
configurasse uma fonte de renda. Ao ler o plano de trabalho, tive a impressão correta de se tratar de um
projeto inovador e que tocava em pontos poucos explorados da literatura e pesquisa. O convite foi
aceito prontamente.
Ambiente de trabalho em um projeto de pesquisa
É fato que minhas responsabilidades aumentaram a partir do momento em que assumi o compromisso
de ser bolsista do projeto. Principalmente pelo fato de que se tratava de algo inovador e por isso, com a
exceção de um Trabalho de Conclusão de Curso que definia um sistema CBIR para imagens
mamográficas orientado pela profa. Fátima, não havia nenhuma referência desenvolvida no grupo de
pesquisa relacionada ao tema central do projeto que estávamos iniciando. Sendo assim, dei início à
pesquisa com receio de não conseguir cumprir os cronogramas estabelecidos pelo plano de trabalho do
projeto, ou até mesmo não conseguir desenvolver o que fora proposto. Foi nesse contexto que fiquei
surpreso em notar a geração de recursos humanos desprendida quando se é inserido num ambiente de
projeto de pesquisa.
Tenho convicção que a presença constante em laboratório de pesquisa e o contato direto com outros
pesquisadores contribuíram positivamente para minha formação e evolução durante meu último ano de
graduação. Nesse contexto, por experiência própria, acredito que o pesquisador estudante necessita de
um acompanhamento diferenciado e um tanto quanto intenso, pelo menos em seus primeiros contatos
com a pesquisa. Acredito também que, de um modo geral, a convivência diária com a pesquisa não
atrapalha o andamento da graduação. Pelo contrário, tal convivência ajuda tanto no desenvolvimento
dos trabalhos quanto na maturidade que se adquire para o desenvolvimento das demais atividades
relacionadas à graduação. Sendo assim, defendo que a pesquisa traz benefícios ímpares para o
profissional em formação.
Outro fato a ser considerado é que a atuação em projetos de pesquisa proporciona a (até então) rara e
valiosa experiência que é a oportunidade de trabalhar verdadeiramente em grupo. Saliento que o
interesse e compromisso dos envolvidos, principalmente de seus coordenadores, são fundamentais para
a eficiência do andamento das etapas prevista pela proposta, bem como para o amadurecimento dos
integrantes menos experientes envolvidos no trabalho.
Posso concluir essa experiência inicial de ser estudante de graduação e pesquisador com a seguinte
afirmação: ser bolsista, ou seja, o fato de ser pago para pesquisar, agrega responsabilidade. No entanto,
isso não é suficiente. Sinto que quando o ambiente proporcionado pelo grupo de pesquisadores
envolvidos é bom, a motivação e os resultados aparecem mais rapidamente e de maneira natural.
Período de transição: da graduação para a pós-graduação
Passados seis meses de pesquisa, eu já me considerava totalmente à vontade dentro do projeto. Já havia
adquirido uma experiência um pouco maior, sendo assim, o prof. Delamaro, nessa época transferido
para o ICMC-USP, me dava total liberdade para algumas tomadas de decisão. Em relação ao projeto,
eu já tinha em mente aonde deveríamos chegar e quais os resultados esperados. Tudo isso, de uma certa
maneira, alterou minha forma de pensar e, por isso, também alterou meus planos para depois de
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formado. A vontade de arrumar um emprego na indústria deu lugar à ânsia de me especializar ainda
mais, ou seja, fazer uma pós-graduação Stricto sensu, o “famoso” mestrado.
Claramente a convivência com orientadores, alunos de mestrado e alunos de iniciação científica me
proporcionou um maior desenvolvimento das minhas iniciativas e uma forma mais eficiente de dedicarme às atividades de organização, administração e execução da pesquisa. Em vista disso, me inscrevi
nos cursos de mestrado das faculdades que eu tinha conhecimento. Nesse mesmo período, em função
de uma aprovação em concurso público prestado um ano antes, surgiu a oportunidade de trabalhar
como bancário. No entanto, o fato de ter que deixar o projeto para assumir a vaga, a vontade de
continuar trabalhando em minha área de formação, além da decisão de fazer pós-graduação, me
fizeram descartar essa possibilidade.
Minha decisão já havia sido tomada, mas minha ligação de bolsista com o projeto acabaria no final do
ano. Por um período, meu tempo foi dividido entre estudos para o Poscomp (prova utilizada como uma
das fases de seleção para a maioria dos programas de Pós-Graduação na área de Computação do
Brasil), dedicação à evolução do projeto de pesquisa e estudos para as matérias do último ano de
graduação.
A continuação de um trabalho de pesquisa da graduação no mestrado
Felizmente, fui recompensado ao ser aceito no programa de mestrado do ICMC-USP de São Carlos-SP
e pude dar continuidade às pesquisas iniciadas durante a graduação e, dessa forma, colher alguns frutos
daquele trabalho. Alguns desses frutos e outros privilégios de ter podido dar continuidade a um
trabalho são relatados nesta seção.
A oportunidade de, no mestrado, dar continuidade a um trabalho iniciado ainda na graduação me trouxe
diversas vantagens. Entre elas, destacam-se:
• Escolha mais pertinente das disciplinas a serem cursadas no mestrado;
•

Contribuição para a escrita de uma possível proposta de bolsa de mestrado;

•

Auxílio na escrita do texto de qualificação;

•

Reutilização e reciclagem de apresentações técnicas relacionadas ao projeto;

•

Obtenção de resultados de maneira mais rápida e eficiente;

•

Favorecimento à escrita de artigos e demais materiais para publicação.

De um modo geral, um curso de mestrado oferece diversas disciplinas para seus alunos regulares. É
recomendado que as disciplinas escolhidas pelo aluno, mediante aval do orientador, possam contribuir
para a escrita de seu texto qualificação e dissertação, bem como para o desenvolvimento do trabalho.
Geralmente, essa escolha é feita sem nenhum contato do aluno com a pesquisa, a não ser que seja dada
continuidade a algo feito ainda na graduação, o que favorece muito esse tipo de decisão.
Algumas instituições têm em seu regimento uma norma que faz com que todos seus alunos regulares
escrevam e submetam uma proposta de bolsa para órgãos financiadores de pesquisa. Muitas vezes essa
proposta deve ser totalmente escrita pelo aluno durante o primeiro semestre de sua pós-graduação, com
auxílio e apoio de seu orientador responsável. A falta de contato com o projeto dificulta muito a escrita
da proposta por parte do aluno que ainda tem pouco domínio do tema, fato que pode pesar
negativamente e fazer com que sua proposta seja recusada. Atualmente recebo uma bolsa de mestrado
da Fapesp (Fundação do Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo) cuja proposta foi redigida após
meu contato com a pesquisa em foco, fato que favoreceu e facilitou na hora de fazer o pedido.
Para finalizar, acho interessante que seja relatado o que vejo como mais importante: a obtenção de
resultados de maneira mais rápida e com mais qualidade. Digo isso porque quando um trabalho de
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pesquisa é iniciado, em geral, dentro de mais ou menos um ano, dependendo do trabalho, será possível
a obtenção de resultados e a consequente disponibilização de materias para divulgação e publicação.
Em geral, esse período de um ano somado ao tempo de estudo despendido para o curso das disciplinas
de pós-graduação fazem com que o aluno colha tardiamente os frutos de seu mestrado.
No entanto, se uma pesquisa de iniciação científica puder ser continuada no mestrado, contribuirá para
que os resultados apareçam mais cedo, possibilitando mais e melhores divulgações e publicações. Fato
esse que enriquece o currículo do aluno durante o mestrado, além de poder servir precocemente como
passaporte para eventos científicos de muita validade e respeito. No meu caso, em particular, no que se
refere à produção bibliográfica, a continuação da pesquisa proporcionou que, ainda no primeiro
semestre de mestrado, fossem aceitos três artigos em congressos nacionais, além de uma submissão
para um periódico internacional. Nesse contexto, é muito importante que seja considerado que a
apresentação de artigo ou pôster em eventos científicos, ou até mesmo as reuniões de grupo de
pesquisa, ajudam na carreira de um pesquisador principalmente no que se refere à desenvoltura nas
apresentações em público, bem como na clareza para expressar ideias escrita de artigos científicos e em
textos da dissertação.
Concluindo
Em linhas gerais, espero ter contribuído com as experiências e lições tiradas de meus últimos dois anos
de vida e convivência acadêmica iniciados a partir da participação em um projeto de pesquisa. Por
meio deste relato, busquei compartilhar, além de uma transição da graduação para a pós-graduação,
escolhas que fizeram mudar meu modo de pensar e viver. Resumidamente, recomendo, além do
máximo aproveitamento do crescimento pessoal proporcionado pela vivência acadêmica, uma seleção
bem calculada da área de iniciação científica e pesquisa a ser seguida, pois por meio dela é possível
alçar voos até mesmo inesperados.
Recursos
Univem - http://www.fundanet.br/
ICMC-USP - http://www.icmc.usp.br/
CNPq - http://www.cnpq.br/
FAPESP - http://www.fapesp.br/
Sobre o autor
Rafael Oliveira é Bacharel em Ciência da Computação pelo Centro
Universitário Eurípides - Univem - Marília-SP. Mestrando em Ciência da
Computação e Matemática Computacional pelo Instituto de Ciências
Matemáticas e de Computação da Universidade de São Paulo - ICMC-USP\São
Carlos-SP. Participante do projeto "Definição de oráculos de teste para
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Criação de grupos de estudos na graduação
Uma alternativa de aprendizado extra-curricular.
Thiago Fernandes de Oliveira, thycofernandes@gmail.com, Universidade Estadual de Santa Cruz –
UESC, Ilhéus, BA.
Com o objetivo de aprofundar o conhecimento dos alunos com relação às disciplinas
cursadas, a formação de grupos de estudos é uma prática cada vez mais rotineira
nas universidades, principalmente quando os assuntos estudados não fazem parte da
grade curricular obrigatória do curso. Esse artigo discute os principais benefícios
que o engajamento em um grupo de estudo traz para o graduando tanto durante
como após a graduação.
Por que criar os grupos? Quais os principais benefícios?
O principal objetivo na criação de um grupo de estudos é focar a busca de conhecimento em algum
domínio. Para os estudantes de TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação), exemplos de focos de
estudo incluem uma linguagem de programação, um tipo de SGBD (Sistema de Gerenciamento de
Banco de Dados), um protocolo de redes, dentre outros tópicos. Um segundo objetivo na criação de um
grupo de estudos na universidade é fomentar a troca de conhecimento. Sim, porque quem ensina
aprende por ensinar e quem aprende ensina ao aprender, ou seja, para criar um grupo de estudos é
muito importante que as pessoas envolvidas estejam empenhadas em aprender e dispostas a ensinar
quem esteja aprendendo.
A formação de grupos de estudos auxilia muito na hora de enfrentar os desafios do mercado de
trabalho, pois essa prática requer o desenvolvimento de muita negociação e argumentação entre os
integrantes do grupo. Além disso, saber trabalhar em grupo é uma habilidade que a maioria das
empresas procura. A discussão em grupo ajuda os estudantes a aprender melhor: além de ter mais
chances de sanar as dúvidas e quem mais aprende é quem ensina, ensinar ajuda a absorver melhor o
assunto. Outro benefício, é que muitas vezes a linguagem usada pelos integrantes do grupo
(normalmente jovens na mesma faixa etária) é mais fácil de ser compreendida do que a linguagem
utilizada pelo professor.
Uma vez que o grupo esteja formado e motivado a aprender, o ideal é ter reuniões semanais e
considerar uma série de pontos importantes, incluindo:
• Estabelecer um cronograma para o grupo de estudos, preestabelecendo os temas/assuntos que
serão focados, além da data na qual serão discutidos tais assuntos, havendo assim a
possibilidade de formar equipes que se responsabilizem por lecionar o tema, ou assunto.
• O local de encontro deve ser um ambiente onde todos os integrantes do grupo tenham fácil
acesso. No caso dos estudantes de computação, o local ideal seria um laboratório com
computadores para todos os integrantes além de um projetor (data show) que serviria para
apresentações de slides.
• Verificar se o dia da semana escolhido para o encontro é interessante para todos os membros do
grupo.
• Determinar um limite de tempo para apresentar um determinado tema, assim evitando
apresentações demoradas e cansativas. O tempo ideal para apresentação, exemplos práticos e
exercícios para um tema é de uma a duas horas, sendo que estudar dois assuntos é um bom
tamanho para um dia, levando a um total de três ou quatro horas.
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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• Criar regras para a organização do grupo, evitando que os integrantes percam o foco. A
participação de um integrante no grupo pode ser discutida, caso as regras não sejam aceitas.
• No caso de grupos de estudo na graduação, o convite para professores fazerem parte do grupo é
uma boa opção, pois os mesmos são uma importante fonte de orientação e auxilio para os
estudantes, além de deixar o grupo mais bem visto no curso e na universidade.
Sem dúvida a criação de um grupo de estudos é uma ótima forma de absorver conhecimentos que não
estão na grade curricular obrigatória dos cursos de computação. Estudos na área de software livre como
Linux e FreeBSD, programação web em geral como as linguagens PHP, JSP e Ruby on Rails,
ferramentas como o blender, flash, DRUPAL, Joomla, Moodle são exemplos de temas/assuntos para
um grupo de estudos numa graduação de Ciência da Computação se empenhar.
GELU – Grupo de Estudos Linux UESC
Para exemplificar o funcionamento de um grupo de estudos, essa seção apresenta o GELU: Grupo de
Estudos Linux UESC. Esse grupo de estudos existe desde 2005 na nossa universidade e desde a sua
fundação o número de estudantes que entram nesse grupo só vem aumentando. Eu ingressei no início
de 2007 e faço parte até hoje, sendo que me tornei aluno-coordenador em 2009. O que me fez ingressar
no GELU foi a vontade de aprender Linux. Além disso, meus quatro anos de graduação foram
suficientes para concluir que o conhecimento em Linux é importante para a nossa carreira tanto no
meio acadêmico (muito utilizado em pesquisa e extensão) quanto no meio profissional (muito utilizado
em redes e servidores). Logo, a experiência adquirida nos três anos de participação no grupo torna-se
um diferencial numa entrevista de emprego ou seleção de mestrado.
No GELU acontecem reuniões uma vez por semana. Em cada
reunião, dois trios de alunos são responsáveis pela
apresentação de dois temas diferentes (um tema para cada
trio). A escolha do trio/tema é feita nas nossas reuniões
semanais e as tarefas do trio são divididas da seguinte
maneira: um integrante fica responsável pela apresentação do
GELU – Grupo de Estudos Linux UESC
assunto, outro pelo exemplo prático e o outro por exercícios
que serão resolvidos com todos os integrantes do grupo. Além
disso, existem regras que os integrantes devem seguir, por exemplo, caso algum integrante do trio que
irá fazer a apresentação não apareça e não dê nenhuma justificativa plausível, ele será banido do grupo.
Isso é necessário para não haver indisciplina dos integrantes, pois como se trata de um grupo, todos
dependem de todos.
Hoje, o GELU é um projeto de extensão da nossa universidade, possuindo um docente do nosso curso
que é responsável pela organização e estrutura do grupo.
Concluindo
A experiência de fazer parte do GELU me fez crescer tanto como acadêmico, pois adquiri grandes
conhecimentos na área de redes e servidores Linux, quanto como pessoa, pois no trabalho em grupo
aprendi a lidar com valores humanos, respeitar o espaço do próximo e a promover a ajuda mútua.
Não perca a oportunidade de ingressar em algum grupo de estudos do seu curso, você só tem a ganhar.
Uma das grandes lições que aprendemos ao estudar em grupo é que devemos aprender a fazer o difícil,
pois o que é fácil todos sabem fazer; dessa forma, compreendemos a importância de nos destacarmos
no mercado de trabalho. Se no seu curso não houver grupos de estudos, não desanime; com boas idéias
e força de vontade é possível criá-los. Afinal, é preciso que alguém dê o primeiro passo.
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A Barbie é Engenheira de Computação
Artigo traduzido por Claudia Bauzer Medeiros
James Isaak, presidente da IEEE
Após as muitas mensagens que circularam na SBC-L para incentivar a votação na
nova profissão da Barbie Computer Engineering, após todas as mensagens de apoio
e de críticas a essa votação, a coluna Bits, Bytes & Batom publica a tradução
autorizada de um post do blog do presidente da IEEE, James Isaak. Os interessados
em se comunicar diretamente com o professor Isaak, entrem no seu blog:
http://www.computer.org/portal/web/cspresident/1/-/blogs
Temos boas e más novidades.
Boas novidades: a próxima profissão da Barbie acaba de ser escolhida. Uma votação arrasadora indicou
que a Barbie deve ser Engenheira de Computação. Isto pode parecer trivial – mas na verdade, temos
um problema.
Más novidades: 7% dos membros da IEEE Computer Society (o ramo da IEEE voltado para a área de
Computação) indicaram seu gênero como feminino. Minha alma mater, Stanford, tem basicamente
10% de mulheres trabalhando em atividades de computação, e aproximadamente 14% de seus alunos
de computação são mulheres.
E porque deveríamos nos importar com estes fatos? – Há batalhas animadas que podem ser travadas
para discutir se mulheres são diferentes dos homens ou, talvez, de forma mais correta, de que formas
são diferentes, e porque. O que é claro é que mulheres têm
experiências de vida muito diferentes dos homens (para fatos
e argumentos que justificam esta afirmativa, veja a revista
IEEE WIE, em que mulheres relatam suas experiências).
Não estou escrevendo isto para pedir simpatia, estou falando
de ignorância versus inovação e de desperdício de massa
cinzenta.
Quando aumentamos os pontos de vista e a diversidade em um
diálogo, aumentamos a inovação e as possibilidades de
criatividade. Quem não leva em consideração aspectos de
diversidade ao construir sua rede de colaboradores informais
mostra que ignora vários fatos chave. O primeiro é
conhecimento dos fatores catalistas da inovação, e o segundo é
o papel que tais redes têm, a longo termo, no progresso dentro
da carreira. Se as mulheres não fazem parte da entrada do
pipeline dos cursos de computação, ou das nossas empresas,
ou associações profissionais e grupos de interesse onde
podemos criar e desenvolver estas redes informais … então
estamos sendo privados do acesso a um conjunto de pontos de
vista chave.
O desperdício de massa cinzenta é o outro lado da moeda.
Muitas mulheres não estão encontrando o seu caminho para a
“Alegria da computação” (em inglês, joy of computing). Aliás,
isto não é alegria para todos, e já sabemos que apenas um
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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subconjunto daqueles ligados à área pensa assim. Mas eu me recuso a aceitar que este subconjunto seja
tão restritivo no que se refere ao gênero como os números que vemos indicam. Naturalmente, se a
percepção dos jovens é baseada em algo que não seja alegria – por exemplo, imagens de Halo3 ou
excesso de leitura de Dilbert – então obviamente algumas crianças perderão o interesse.
Engenheiros e tecnólogos resolvem problemas para a humanidade. Profissionais de computação têm
envolvimento direto e são responsáveis pelo software, as aplicações e mesmo os computadores e
dispositivos aplicados a pesquisa médica, análise de DNA, soluções logísticas para atendimento a
desastres, personalização da educação para atingir todas as crianças, e mesmo por divertir audiências
com animação ou efeitos especiais usando sistemas online ou cinema digital. Os dispositivos legais
que permitem a você saber onde estão seus amigos e se envolver em interações sociais (provavelmente
inclusive em situações em que você não deveria se envolver) são originários dos mesmos mágicos.
Será que eu cheguei a mencionar que os mágicos de verdade não estão em Hogworts – eles estão
trabalhando em programas de engenharia, ciência da computação e tecnologia da informação e alguns
outros mais. Um médico pode salvar centenas de vidas, e eliminar a dor de milhares. Os inventores de
máquinas portáteis de diálise, ressonância magnéticas, sistemas de diagnóstico computadorizados e
outros, salvam milhares de vidas e aliviam a dor de milhões. Acho que você, leitor, entendeu onde
quero chegar.
Porque, então, eu me importo com isto? Porque a qualidade de vida do meu futuro (e do futuro dos
meus netos, também) depende de conseguirmos envolver o espectro integral da experiência humana na
“alegria da computação”. Ora, dirá você, mas este argumento se aplica também a outros eixos da
diversidade – econômica, linguística, racial, nacional --- é claro!
Será que a Barbie pode nos ajudar? Sim – se ela conseguir atrair o interesse de meninas que vejam que
ser uma mágica da computação é “ok” ou “legal”, então vencemos a parada. Mas será que precisamos
de mais maneiras de atrair e atingir as jovens? Sim, pois a Barbie não pode fazer tudo sozinha.
Se você tiver alguma sugestão para este problema, responda ao meu blog. E fique atento para
oportunidades locais. Algumas, como competições de robótica, feiras de ciência e outras que podem já
estar sendo oferecidas na sua região. Dê uma olhada no “National Lab Day” , e veja se pode encontrar
um lugar onde você possa ajudar professores a ajudar alunos a descobrir a alegria na (e da) tecnologia.
Referências
Press Release da Mattel sobre a nova profissão da Barbie:
http://www.barbiemedia.com/admin/uploads/ComputerEn
gineerBarbie.pdf
IEEE WIE Magazine:
http://www.ieee.org/web/membership/women/index.html
National Lab Day: http://www.nationallabday.org/
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ENEC
Executiva Nacional dos Estudantes de Computação
Jacques J. Leão Lima, jeuleao@gmail.com, Presidente da ENEC.
Muito discute-se acerca da participação da área de computação no
M.E (Movimento Estudantil). Esse artigo apresenta a ENEC e motiva a
participação do corpo discente em âmbito nacional, sendo também
explicado como funciona a organização e participação da executiva.
O que é a ENEC?
A Executiva Nacional dos Estudantes de Computação - ENEC, fundada em setembro de 1993, é o
órgão responsável pela associação, coordenação, orientação e representação dos cursos de graduação e
pós-graduação na área de computação do Brasil. A ENEC é uma entidade civil, com autonomia
administrativa, financeira e disciplinar, é apartidária e sem fins lucrativos.
Os cursos que compõem a área de computação são, segundo o MEC:
•

Ciência da Computação;

•

Engenharia de Computação;

•

Sistemas de Informação;

•

Licenciatura da Computação.

Além desses, a ENEC também representa cursos com outros nomes, que podem variar a cada
faculdade, desde que sejam ligados à grande área de informática.
Diretoria
A diretoria da ENEC é composta por estudantes. O diretor eleito deve ser, obrigatoriamente, estudante
da área de computação de uma Faculdade ou Universidade do estado que representa. Os diretores são
eleitos, a partir de 2007, antes da Assembléia Geral realizada durante o ENECOMP para mandato de
um ano. Apenas estados com participantes na Assembléia Geral poderão indicar representantes para
compor a diretoria. Após a Assembléia, os diretores eleitos se reúnem para determinar quais cargos
serão ocupados por cada um, definindo suas atribuição e obrigações.
Entre as competências da diretoria, estão:
•

Administrar a ENEC respeitando as suas atribuições;

•

Cumprir e fazer cumprir o estatuto da ENEC e suas próprias deliberações;

•

Aprovar os programas de ação dos cargos, departamentos e comissões criados pela diretoria;

•

Apoiar a criação das Executivas Estaduais dos Estudantes de Computação e colaborar no bom
andamento dos seus trabalhos.

Encontros e Executivas Estaduais
O objetivo principal dos Encontros é criar e amadurecer ideias, propostas e projetos para serem
apresentados e discutidos no ENECOMP. Também busca-se a integração e organização dos estudantes
para discutir e solucionar problemas locais. O evento é uma ferramenta imprescindível para o
fortalecimento das Entidades de Base.
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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Os Encontros Estaduais (ERECOMP – “sigla do estado”) devem ser organizados pelos estudantes em
sua localidade. Durante os Encontros poderá ser formalizada a criação da Executiva Estadual dos
Estudantes de Computação na Assembléia Geral, através de aprovação do estatuto da entidade e eleição
da diretoria.
As Executivas Estaduais (ENEC – “sigla do estado”) têm total autonomia em relação à Executiva
Nacional, mas espera-se que, além de realizar projetos locais, auxiliem os trabalhos da ENEC.
ENECOMP
O ENECOMP - Encontro Nacional dos Estudantes de Computação - é um evento anual organizado
pala diretoria da ENEC, pelas entidades de base e por estudantes colaboradores. O evento é composto
por mini-cursos, apresentações de projetos, palestras, mesas-redondas e grupos de discussões sobre
temas acadêmicos, filosóficos, políticos e sociais.
Temas abordados durante o Encontro incluem: qualidade e currículos dos cursos de computação;
regulamentação da profissão de informática; defesa da liberdade do conhecimento, uso e
desenvolvimento de software livre; economia solidária; e temas ligados às novas tecnologias
computacionais.
Durante o ENECOMP é realizada a Assembléia Geral dos Estudantes de Computação, na qual são
votados assuntos pertinentes a executiva e o Conselho Fiscal da ENEC. Também são organizadas
competições esportivas e festas com o objetivo de integrar os participantes.
Assembléia Geral dos Estudantes de Computação
A Assembléia Geral é órgão máximo da ENEC. A sessão ordinária é realizada durante o ENECOMP.
A ela compete, entre outras, as seguintes atribuições:
•

Empossar a Diretoria;

•

Eleger e empossar o Conselho Fiscal;

•

Alterar o Estatuto;

•

Deliberar soberanamente sobre assuntos, de interesse dos estudantes, que surgirem.

Durante a realização da Assembléia todos os participantes têm direito a voz, mas apenas os delegados
de curso têm poder de voto. O delegado de curso é o estudante eleito no seu curso para representá-lo na
Assembléia Geral. O número de delegados que representarão cada curso, assim como a forma de
eleição, são determinados pelo Regimento da Assembléia Geral.
Entidades de Base
Entidade de Base - EB, é o órgão que representa os estudantes formalmente em seu curso e em sua
faculdade ou universidade. Popularmente conhecidas como Centro Acadêmico (CA) ou Diretório
Acadêmico (DA), em geral as EB's são previstas nos estatutos das instituições de ensino e têm os
seguintes objetivos:
•

Representar os estudantes perante a sociedade e perante as diversas instâncias da instituição de
ensino, como nas reuniões departamentais, nas reuniões de colegiado de curso, entre outros;

•

Organizar atividades de cunho social, técnico e acadêmico, para fomentar a discussão de
temas importantes para a comunidade estudantil, buscando a melhoria das condições de
educação e desenvolvendo soluções para os problemas encontrados;

•

Promover a integração dos estudantes;
Volume 3 - Número 1 – Abril 2010 | SBC HORIZONTES | 17

Em Sociedade

•

Articular junto com outras EB's, sendo da mesma instituição ou não, o cumprimento dos
objetivos em nível institucional, regional e nacional.

Como contribuir com a ENEC
Para contribuir com os trabalhos da ENEC não é necessário afiliação formal ou pagamento de taxas.
Você pode inscrever-se na lista eletrônica de discussão “enec-I”. Através dela você terá a oportunidade
de conversar com colegas da área de computação de várias universidades e faculdades do país e com a
diretoria da ENEC. Também existem as listas de discussões de cada estado, onde é possível ter um
contato mais direcionado com os estudantes. Outra forma de contribuir com os Projetos da ENEC é
colaborando com a edição do site da entidade. Para permitir que qualquer estudante possa editar o site é
utilizada a ferramenta colaborativa “TWiki”. Para colaborar dessa forma cadastre-se no site.
Concluindo
É muito importante que os alunos e profissionais estimulem participem e encontrem-se no ENECOMP
que acontece anualmente. Esse é um evento importante na área acadêmica e com o apoio de todos,
poderá se tornar o maior evento estudantil de computação do país.
Recursos
ENEC – Executiva Nacional dos Estudantes de Computação: http://www.enec.org.br
ENECOMP http://www.enec.org.br/enecomp
Lista de discussões da ENEC: http://listas.enec.org.br
Contato: enec@enec.org.br
Sobre o autor
Jacques Jefferson Leão Lima é graduando em Engenharia de Computação pela
AREA1 – Salvador, participante de listas tais como PSL-Br, PSL-BA, ENEC, e
militante no movimento estudantil, adepto da tese Reinventar. Ainda dentro da
AREA1 assume o posto de membro do ConSup – Conselho Superior e
Presidência do DAEC – Diretório Acadêmico de Engenharia de Computação
além de acumular o cargo de Presidente da ENEC.
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Como se preparar para a defesa da dissertação de Mestrado ou
apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso
Dicas para a hora “H” da apresentação da dissertação na banca e para criação do conteúdo
e estrutura dos slides
Gustavo H. da S. Alexandre, gugahenrique@gmail.com, Centro de Estudos e Sistemas Avançados do
Recife – C.E.S.A.R
Este artigo é uma compilação de dicas e sugestões sobre como se preparar para a
defesa da dissertação de mestrado ou para a apresentação do Trabalho de
Conclusão de Curso (TCC). Apresenta também dicas de como organizar o tempo e o
conteúdo dos slides para a apresentação de defesa de dissertação de mestrado.
Durante a minha preparação para a defesa da dissertação do curso de mestrado, busquei na internet
dicas e sugestões de como deveria ser feita essa preparação. Minhas principais dúvidas eram sobre
como me portar, falar, vestir e agir. Achei diversos artigos e materiais que muito me ajudaram. A partir
desses, neste artigo, compilei as principais dicas de dois grandes professores prof. Adriano Canabarro
Teixeira e prof. Antonio Carlos de Souza Lima Filho. Além disso, criei uma estruturação básica para
apresentação em uma banca de defesa de mestrado.
As dicas e sugestões são agrupadas em listas divididas em quatro tópicos: Fala, Postura, Aparência e
Precaução/Preparação. Finalmente, são apresentadas dicas quanto à organização dos slides na
apresentação.
Fala
 Seja você mesmo. Nenhuma técnica é mais importante que a sua naturalidade.
 Pronuncie bem as palavras - sem exagero.
 Fale com boa intensidade, nem alto nem baixo demais, sempre de acordo com o ambiente.
 Fale com boa velocidade, nem rápido nem lento demais.
 Fale com bom ritmo, alternando a altura e a velocidade da fala para manter aceso o interesse
dos ouvintes.
 Tenha um vocabulário adequado ao público. Evite gírias.
 Cuide da gramática, pois um erro nessa área poderá comprometer a apresentação.
 Dê à sua fala início, meio e fim.
 Fale com emoção - demonstre interesse e envolvimento pelo assunto.
 Seja objetivo e conciso.
 Faça pequenas pausas entre os assuntos.
 Não peça desculpas. Ignore os erros. Siga adiante. Você deve retificar apenas se o erro for de
“conteúdo”, não “de apresentação” (esquecer palavras, branco, etc.).
 Use o seu orientador como álibi. Se você não souber responder alguma questão. Diga que “nós”
optamos por seguir essa linha… ou “conforme o meu orientador”… (nesse dia o seu orientador
poderá lhe auxiliar na sua apresentação).

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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Postura
 Tenha postura física correta.
 Olhe nos olhos da banca e da plateia. Demonstre segurança (se estiver com medo, olhe para a
testa ou para cabeça que o efeito é o mesmo).
 Seja profissional. A apresentação deve ser de igual para igual, com humildade, sem arrogância.
 Não “compre briga” com a banca.
 Demonstre energia, vontade e não seja indiferente, apático.
 Defenda seu trabalho com convicção: não use “eu acho”, substitua por “eu acredito”, etc.
 Se houver oportunidade, movimente-se. Demonstre segurança em relação à apresentação e
domínio do tema.
 O que está em jogo é a sua segurança em relação a sua escolha e a execução do seu trabalho.
Seja firme. Defenda com vontade as suas escolhas.
Aparência
 Vista-se de acordo com a ocasião, apresente-se como o profissional que você é ou que gostaria
de ser. Não esqueça: não é um dia qualquer.
 Não use perfumes fortes.
 Esteja limpo e bem asseado.
 Use roupas leves, confortáveis e que permita transpirar.
Precaução/Preparação
 Descanse e durma bem a noite anterior.
 Deixe um relógio na mesa para não precisar ficar olhando para o pulso toda hora.
 Se você usa óculos de grau eventualmente, esse é o dia de usá-lo.
 Se possível, utilize recursos visuais (Mas verifique se terá o equipamento necessário para
exibição correta dos recursos visuais. É comum haver apenas o retroprojetor para a
apresentação da dissertação).
 Visite a sua sala antes da apresentação. Ambiente-se com o espaço. Visualize-se apresentando.
 Segure uma caneta na mão. Assim você não corre riscos de fazer gestos obscenos.
 Imprima e leve suas anotações. Caso ocorra o famoso “branco” durante a apresentação você
PODE e DEVE fazer uma sutil consulta nas anotações.
 A melhor maneira de preparar é ler o conteúdo umas vinte vezes e depois apresentá-lo na frente
do espelho mais umas vinte vezes.
 Nada substitui o treino. Depois da quinta “tentativa” de apresentação, você começa a ligar o
“automático” e a apresentação flui sem maiores esforços. As demais são para ajustes.
Estruturação da apresentação
Agora vamos para a segunda parte deste artigo. Eu fiz esta estruturação básica para apresentação em
uma banca de defesa da dissertação de mestrado, seja ele, profissional ou acadêmico. Essa estrutura
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básica deve servir como ponto de partida para a sua. Não é uma estrutura inalterável. Portanto, faça as
adaptações necessárias na estrutura apenas tomando o cuidado de não retirar seções sem o devido
critério, para que sua apresentação não se torne incompleta ou incoerente.
Veja um modelo de como dividir o tempo entre as diversas partes que compõem a apresentação,
quantos slides usar em cada parte e outras dicas. A estrutura está preparada para uma apresentação de
45 minutos. Não deixe que a quantidade de slides para 45 minutos de apresentação ultrapasse 50 slides.
Tabela1: Estruturação dos slides para apresentação de defesa da dissertação de mestrado.

Tempo
1 min

QTD
de
slides
1

Seção
Apresentação

4 min

1 ou 2

Introdução e Motivação

1 min
1 min

1
1

1 min

1

1 min

1

2 min
12 min

1
10

2 min

2

10 a 12
min

10 a 14

6 min

6

5 min

5

Problema de Pesquisa
Hipótese de Pesquisa
(OPCIONAL)
Solução/Objetivo de
Pesquisa
Roteiro ou Agenda

•
•
•
•
•
•
•

Sugestão de conteúdo a ser abordado
Meu nome é…
O meu trabalho é sobre…
Fui orientado pelo professor…
A escolha desse tema se deu em virtude…
Os principais fatores que motivaram a pesquisa são...
O problema de pesquisa que me propus a investigar foi...
A hipótese a ser adotada por esta pesquisa é...

•

O objetivo dessa pesquisa é...

•

Sendo assim, meu trabalho ficou dividido da seguinte forma:

Desenvolvimento propriamente da pesquisa
Contextualização
• A importância/Relevância do tema desta pesquisa é pelos motivos...
Fundamentação
• Para facilitar a compreensão desta pesquisa irei apresentar alguns
Teórica
assuntos que servem de base para esta pesquisa.
• O primeiro deles é...
• O segundo...
• O terceiro...
• E por fim...
Ferramentas Existentes • As principais ferramentas existentes no mercado que são
(Se aplicável)
concorrentes diretos para esta pesquisa são...
• As principais funcionalidades contidas nestas ferramentas são...
Solução Proposta
• A solução que propomos é...
• Os principais diferenciais da solução proposta em relação às soluções
existentes são...
Estudo de Caso
• O objetivo do estudo de caso foi de...
• Os dados foram coletados através de...
• O local onde se realizou o estudo de caso foi em...
• O período foi de xxx meses/semanas
• Contou com xx participantes
• O contexto onde foi aplicado o estudo de caso foi...
• Os resultados obtidos foram...
Conclusão e Trabalhos
• Através dessa pesquisa, concluí que…
futuros
• Num primeiro momento…
• Que com base nos dados obtidos no estudo de caso dão indícios de...
• A hipótese levantada no início foi...
• As principais contribuições desta pesquisa foram...
• Para trabalhos futuros temos...
• Gostaria de agradecer a oportunidade de defender o meu trabalho...
• Obrigado.
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Concluindo
Não existem fórmulas mágicas que garantam o sucesso da sua apresentação de defesa da dissertação ou
TCC. Porém, muitos alunos se esquecem de seguir pequenas dicas extremamente valiosas, que
poderiam evitar muitos erros “bobos”. As dicas para a hora “H” da apresentação, não irá esconder
falhas de pesquisa e desenvolvimento ou de qualquer outro tipo que possa haver na sua dissertação ou
TCC. Mas certamente lhe dará uma boa base para se preparar para esse momento tão importante e
esperado. E vale mais uma vez ressaltar, quanto à estruturação de slides, ela é para lhe servir com ponto
de partida para a criação dos mesmos. Não deve ser vista como algo definitivo e inalterável. Ela
contém o que considero como indispensável para uma boa apresentação e dentro do tempo que foi
definido pela organização do mestrado. Faça as adaptações necessárias na estrutura, mas tendo o
cuidado para não retirar seções indevidamente, tornando a apresentação incompleta ou modificando a
ordem dos slides deixando a apresentação incoerente.
Recursos
Apresentação de Trabalhos Científicos - Prof. Dr. Adriano Canabarro Teixeira:
http://people.ufpr.br/~benitoag/apres-oral-teixeira.pdf
Dicas para defesa do TCC - Prof. Antonio Carlos de Souza Lima Filho:
http://meiradarocha.jor.br/news/2007/05/17/dicas-para-defesa-do-tcc/
Sobre o autor
Gustavo Alexandre possui graduação em Ciência da Computação pela
Universidade Católica de Pernambuco (2004), mestrado profissional (2008) em
Engenharia de Software pelo C.E.S.A.R. É tutor a distância da disciplina de
Educação a Distância do curso de Licenciatura em Matemática da UAB/IFPE e
tutor do curso de Governança de TI do SENAC-PE.
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Inovação: da Academia à Sociedade
Conceitos, obstáculos e caminhos
José Fernando Rodrigues Júnior, junio@ufscar.br, Universidade Federal de São Carlos – Sorocaba.
Alexandre Alvaro, alvaro@ufscar.br, Universidade Federal de São Carlos – Sorocaba.
Este artigo apresenta o tema de inovação científica e tecnológica partindo-se da
compreensão de seu conceito e das consequentes razões para se buscá-la. O texto
trata dos desafios e soluções para o processo inovador, identificando alguns dos
principais elementos envolvidos.
Introdução

Inovações: novas
aplicações
de
idéias originais, ou
não originais.

A inovação é tida como a
criação de valor a partir da
aplicação de uma idéia. Tal
aplicação não precisa ser
Invenções: novas
necessariamente original, mas
aplicações
de
apenas uma nova maneira de se
idéias originais.
aplicar idéias originais, ou não
originais. Caso a idéia aplicada
seja original, a inovação pode Figura 1 – Diagrama de conjuntos descrevendo a relação entre os conceitos de
ser
caracterizada
como inovação e invenção. Nota-se a maior amplitude do universo de inovações se
comparado ao universo de invenções. Na ilustração, o exemplo da lâmpada
invenção. Observa-se que o incandescente.
universo das inovações é bem
mais amplo do que o de invenções, pois idéias originais podem ser aplicadas de inúmeras maneiras,
veja a Figura 1. No amplo universo da inovação é que surgem oportunidades promissoras tanto para a
academia quanto para a indústria.
Nos últimos anos a inovação científica e tecnológica tem se estabelecido como um dos fatores mais
importantes para garantir crescimento, competitividade e rentabilidade diferenciada às empresas. São
diversas as evidências da importância do tema e muitos estudos apóiam a visão de que a inovação é
fundamental para a sobrevivência em ambientes competitivos. Novos processos e produtos, novos
modelos de negócios, entrada em novos mercados, atração e retenção de talentos ou ainda a valorização
da imagem perante parceiros, clientes e investidores, representam alguns dos resultados da inovação.
Neste sentido, a agenda da política tecnológica brasileira tem experimentado mudanças expressivas nos
últimos anos. Foram instituídos mecanismos de apoio à inovação com o objetivo de estabelecer uma
cooperação mais efetiva entre instituições públicas e privadas, levando a uma maior integração entre
universidades e empresas. Com estes mecanismos, as empresas se sentem incentivadas a realizar
atividades de inovação por causa dos riscos relativamente baixos e do custo reduzido de capital3.
O fortalecimento dessa agenda refletiu-se, sobretudo, no esforço de integração da política tecnológica a
estratégias amplas do governo federal voltadas ao desenvolvimento industrial, e na ampliação
expressiva do volume de recursos públicos destinados ao financiamento das atividades empresariais
inovadoras. De fato, pode-se dizer que nos últimos anos houve uma mudança na escala e no alcance do
apoio governamental à inovação no país.
Inspirada pela experiência internacional, a nova política tecnológica brasileira ousou em várias frentes:
ao ampliar os incentivos fiscais, tornando-os automáticos; ao criar linhas de financiamento com juros
reduzidos, a partir da transferência de recursos orçamentários; ao estabelecer programa de subvenção
direta às empresas para o desenvolvimento de projetos de inovação; ao subvencionar a contratação 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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pesquisadores pelas empresas; e ao facilitar a cooperação entre estas e as instituições públicas de
pesquisa. A longo prazo, a expectativa é que este apoio governamental se traduza em mudanças
efetivas no modo como a iniciativa privada investe em inovação, e que estas mudanças criem raízes
profundas, de forma que não sejam apenas o efeito temporário da injeção de recursos promovida pelo
governo e seus incentivos.
Academia, indústria e sociedade
Vetor da Revolução Industrial, o conceito de indústria se refere às instituições produtoras de bens e
serviços consumidos pelos indivíduos da sociedade; estes bens e serviços são denominados mais
amplamente como produtos. Os produtos permeiam as atividades humanas em todas as suas esferas,
regendo comportamentos e cultura. O grau de desenvolvimento tem sido caracterizado pelos produtos
disponíveis à sociedade, de maneira que a alta industrialização se tornou parâmetro de boa ventura no
mundo contemporâneo. Uma sociedade é tão desenvolvida quanto o que ela produz e consome.
No entanto, a indústria e a sociedade são separadas por definição. A produção de uma indústria é
especializada e maciça, ao passo que o indivíduo social é diversificado e granular. Desta maneira, na
relação indústria-sociedade, o comércio pode agir como agente facilitador, necessário para que a
indústria alcance os indivíduos.
Em outro setor da sociedade, observam-se as instituições de ensino superior, com seus atores de
diversos graus – graduação, mestrado e doutorado, os quais têm como função patrimoniar o
conhecimento e promover a evolução da ciência. Tais instituições denominaram-se, assim, academia,
em alusão a academia de Platão, cujo objetivo era criar, e não apenas assimilar, conhecimento.
Assim como a relação indústria-sociedade possui um elo – o consumo – também o par academiaindústria determina um elo bem definido: ao passo que a academia cria conhecimento, a indústria
produz fazendo uso de conhecimento. No entanto, assim como a relação indústria-sociedade é separada
por uma lacuna, também a relação academia-indústria é separada por uma lacuna; ao passo que a
relação indústria-sociedade une-se pelo comércio, a relação academia-indústria, igualmente, necessita
de um agente facilitador.
O elo da relação academia-indústria não é o consumo, mas sim o que se cunhou inovação, e o agente
facilitador entre eles não é o comércio promotor de consumo, mas sim as agências especializadas em
promover a inovação. Estabelece-se assim uma sequência de etapas para o conhecimento: academiaindústria por meio de inovação
Produção
Pesquisa
e indústria-sociedade por meio
ACADEMIA
INDÚSTRI
SOCIEDADE
do comércio (observe a Figura
A
2).
INOVAÇÃO
CONSUMO

Alternativamente, poderia se
pensar em uma etapa a menos
nesta cadeia: da academia
direto para a sociedade por
meio de produção e comércio.
No entanto, não cabe à
academia, seus pesquisadores,
transferir para a sociedade o
conhecimento na forma de
produtos comercializados. A
pesquisa e o comércio são
atividades díspares, e o
exercício de ambas por um

PRODUTOS

CONHECIMENTO

Agências de
inovação

Comércio

Recursos

Recursos

Investimentos

Estad

Impostos

Figura 2 – Cadeia academia-indústria-sociedade entremeada por processos de
pesquisa, inovação, produção e consumo. Em destaque o papel do estado
investindo em inovação com recursos financeiros provindos de impostos.
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mesmo profissional levanta a provável possibilidade de que nenhuma das duas seja realizada de
maneira satisfatória. Desta maneira, a promoção da inovação por agentes facilitadores é necessária para
que todas as etapas que levam o conhecimento à sociedade sejam realizadas.
Agências promotoras de inovação
Como mostrado no modelo da Figura 2, a academia precisa de agências promotoras de inovação para
chegar à indústria. Tais agências agregam as informações necessárias para estimular e desenvolver o
processo inovador: identificação de potenciais inovadores, formato e apresentação de projetos, pesquisa
e divulgação de entidades financiadoras, gerência financeira, interlocução entre os atores envolvidos,
interpretação e auxílio jurídicos, publicação e divulgação, propriedade intelectual e depósito de
patentes, mediação do decurso academia-indústria-sociedade, construção de redes cooperativas de
inovação, empreendedorismo e auxílio à criação de empresas.
Atualmente, grande parte das agências de inovação está inserida em Instituições Científicas e
Tecnológicas (ICTs). Existem inúmeras agências, como a Agência USP de Inovação5, a qual reúne um
amplo repertório de dados e realizações inovadoras, a Agência de Inovação da Universidade Federal de
São Carlos6, a qual tem em seu repertório um portfólio de patentes desenvolvidas e registradas, a
Diretoria de Inovação e Empreendedorismo (DINE) da Universidade Federal de Pernambuco7, e a
Agência UFRJ de Inovação da Universidade Federal do Rio de Janeiro8, entre outras.
Desafios à inovação: metodologia, comunicação e recursos financeiros
Crê-se, popularmente, que a prática da inovação surge naturalmente de pessoas criativas em momentos
iluminados. No entanto, há técnicas e estudos a respeito do desenvolvimento inovador, abrangendo
desde a criação, identificação e gestão até a promoção da inovação. Uma fonte respeitada a respeito
destes tópicos é o instituto Centrim (Centre for Research in Innovation Management)2, um órgão
vinculado à universidade de Brighton (Reino Unido) e dedicado ao estudo de métodos e processos
inovadores. Outra referência é o Portal Inovação1, um repositório governamental de recursos e
informações para quem deseja iniciar empresas e produtos beneficiando-se da inovação. Já a Anpei
(Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras)3, também
governamental, reúne informações, promove eventos e certificações, e disponibiliza ferramentas
voltadas à prática de inovação, como o Proinova, uma ferramenta que faz cálculos financeiros sobre
incentivos fiscais, além de localizar programas de incentivo de acordo com o estado da federação e de
acordo com os objetivos de uma dada empresa.
Segundo Howard Rush, do instituto Centrim, um dos principais obstáculos à inovação é a falta de
comunicação. Por vezes, as soluções da academia não se vinculam aos problemas da indústria
simplesmente porque ambas se ignoram mutuamente. Para amenizar este problema, podem-se usar
recursos como oficinas de trabalho (workshops), divulgação em revistas de ampla circulação e sistemas
especializados em cadastrar dados advindos tanto da academia quanto da indústria. Um exemplo de tal
sistema é o Profitnet4, uma iniciativa no âmbito do Reino Unido que tem como finalidade ampliar a
comunicação não só entre a academia e a indústria, mas também dentro da própria indústria, entre
diferentes empresas.
Outro obstáculo observado no modelo apresentado na Figura 2 é o fato de que, ao passo que um
comércio bem sucedido gera recursos financeiros, o processo de inovação promovido por agências de
inovação gasta recursos financeiros. Os recursos necessários à inovação tornam-se, então,
investimentos de risco tanto para a academia quanto para a indústria; as quais, raramente, têm
capacidade para financiar o processo. Este é um dos grandes entraves para o processo inovador,
cabendo, no estágio atual, que o estado ofereça uma solução. Como se pode ver na Figura 2, investir
em inovação torna-se, em longo prazo, um investimento estatal (financiamento ou renúncia fiscal), pois
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a maior oferta de produtos e o decorrente desenvolvimento social geram mais impostos que retornam
ao estado.
Consequentemente, a necessidade de financiamento da inovação e a necessidade de se fazer inovação
determinaram a criação de programas vinculados às diferentes esferas do poder público. As Tabelas 1 e
2 resumem alguns dos principais programas para a aquisição de recursos, os quais se apresentam em
duas classes: incentivos financeiros e incentivos fiscais. O primeiro diz respeito ao financiamento
propriamente dito e o segundo à renúncia fiscal em troca de investimentos em Pesquisa,
Desenvolvimento & Inovação (PD&I).
Tabela 1 – Programas de incentivos financeiros à inovação.

Incentivos Financeiros
Reembolsável Órgão
Sim
Finep
Finep Inova Brasil
Sim
Finep
Programa Juro Zero
Não
Finep
Subvenção Econômica
– modalidade 1
Não
Finep
Subvenção Econômica
– modalidade 2
Sim
Finep
PRIME – Programa
Primeira Empresa
Inovadora
Sim
BNDES
Linha Capital
Inovador (FINEM)
Sim
BNDES
Linha Inovação
Tecnológica
Sim
BNDES
Cartão BNDES
PROSOFT – Empresa
BNDES Funtec
Sebratec

Sim
Não
Não

Alvo
Médias e grandes
Micro e pequenas
De micros até
grandes
De micros até
grandes
Empresas
nascentes (até 24
meses)
De micros até
grandes
De micros até
grandes
De micros até
médias

BNDES

Descrição
Financiamento com encargos reduzidos
Financiamento de planos de negócio ou de projetos de inovação
Aplicação dos recursos diretamente nas empresas
Estímulo à contratação de mestres e doutores
Consolidação da fase inicial de desenvolvimento
Investimentos em capitais tangíveis e intangíveis
Apoiar a realização de projetos de inovação tecnológica que
envolvam riscos tecnológicos e oportunidades de mercado
Investimentos em inovação e contratação de serviços de pesquisa e
desenvolvimento através de ICTs (Instituições Científicas e
Tecnológicas)
Desenvolvimento da indústria nacional de software

De micros até
médias
BNDES
De micros até Energias renováveis, meio ambiente, saúde, eletrônica, novos
médias
materiais e química
SEBRAE Micros e pequenas Incentivar a utilização de tecnologias visando competitividade

Tabela 2 – Programas de incentivos fiscais à inovação.

Incentivos Fiscais
Alvo
Incentivos
Empresas que investem em PD&I: Redução de IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) entre 80% a 100%,
incentivos fiscais de desenvolvimento dependendo da região do pais
Lei da Informática
ou produção de bens e serviços de Depreciação acelerada sem prejuízo da depreciação normal, para equipamentos
informática e automação
utilizados na execução de projetos de PD&I
Incentivos fiscais, para todas as Dedução do IR com despesas PD&I
pessoas jurídicas, em qualquer setor Dedução, 50% a 250%, dos dispêndios PD&I em ICTs
Lei do Bem
industrial, para a realização de Redução de 50% do IPI em equipamentos para PD&I
atividades de PD&I
Depreciação integral, no ano de aquisição, de equipamentos destinados à PD&I
Empresas nacionais de todos os Dedução de impostos entre 50% e 200% do que for investido em PD&I,
Lei Rouanet
tamanhos operando em lucro real
inversamente proporcional à propriedade intelectual reservada para a empresa

Outras formas de incentivos financeiros são oferecidas por agências regionais de fomento à pesquisa
como a Fapesp de São Paulo (programas PIPE e PITE, não reembolsáveis), a Faperj do Rio de Janeiro
(edital Rio Inovação), a Facepe de Pernambuco (programa RHAE-Inovação e PAPPE, não
reembolsável), a Fapemig (projeto Incentiva), a Fapesb (programa Bahia-Inovação), entre outras
fundações de apoio à pesquisa em diversos estados. Os objetivos das linhas de fomento variam,
abrangendo empresas de todos os tamanhos e ramos, sendo que os recursos oferecidos são em alguns
casos “a fundo perdido”.
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Inovando: considerações finais
A inserção da ciência na sociedade é necessária para o desenvolvimento humano, como observado nos
últimos séculos. Mais recentemente, esta necessidade tem se evidenciado e o estado, não só o
brasileiro, tem respondido com mecanismos de incentivo ao processo de inovação, o qual é um modelo
direto de inserção da ciência na sociedade. Cumpre aos atores acadêmicos observar este movimento e
responder a ele, a busca por inovação cresce a passos largos em países que competem com o Brasil e a
passividade pode fazer com que grandes oportunidades sejam perdidas. A academia deve buscar o
diálogo com a indústria, procurar a mediação das agências de inovação e informa-se sobre necessidades
mercadológicas, assim o investimento público em ciência e tecnologia poderá fechar seu ciclo,
retornando à sociedade em produtos e qualidade de vida. As agências de inovação podem acelerar todo
este processo promovendo a comunicação academia-indústria, auxiliando na escolha e na capitação de
recursos financeiros, provendo auxílio jurídico, e de proteção intelectual. Promove-se, assim, o elo
academia-indústria, um dos fatores que devem ser estimulados para que o Brasil alcance excelência e
independência tecnológica.
Recursos
1.
MINISTÉRIO
DA
CIÊNCIA
E
TECNOLOGIA.
Portal
Inovação.
Disponível
em:
http://www.portalinovacao.mct.gov.br. Acesso em: 02/2010.
2. UNIVERSIDADE DE BRIGHTON. Centrim - Centre for Research in Innovation Management. Disponível em:
http://centrim.mis.brighton.ac.uk/. Acesso em: 02/2010.
3. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DAS EMPRESAS INOVADORAS - ANPEI.
Disponível em: http://www.anpei.org.br/. Acesso em: 02/2010.
4. PROFITNET. ProfitNet: an innovative approach to networking, knowledge sharing, and exploring solutions that
can really help your organisation succeed. Disponível em: http://www.profitnet.co.uk/. Acesso em: 02/2010.
5. UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Agência USP de Inovação. Disponível em: http://www.inovacao.usp.br/. Acesso
em: 02/2010.
6. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS. Agência de Inovação da UFSCar. Disponível em:
http://www.inovacao.ufscar.br/oportunidade_listar.php. Acesso em: 02/2010.
7. UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO. DINE - Diretoria de Inovação e Empreendedorismo. Disponível
em: http://www.ufpe.br/propesq/index.php?option=com_content&view=article&id=77&Itemid=145. Acesso em: 02/2010.
8. UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO. Agência UFRJ de Inovação. Disponível em:
http://www.pr2.ufrj.br/inovacao/. Acesso em: 02/2010
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A informática biomédica e seu mercado de trabalho.
Uma visão geral sobre a área de informática biomédica e seu mercado de trabalho.
Nemésio Freitas Duarte Filho, nemesio@dcc.ufmg.br, ICEx/UFMG.
Alexandre Freitas Duarte, alexandrefa@aluno.ffclrp.usp.br, FFCLRP/USP.
Este artigo apresenta uma visão geral sobre a Informática Biomédica, área que vem
crescendo e ganhando importância a cada dia que passa. O principal objetivo é
mostrar a importância desta disciplina nos dias atuais e mostrar como é grande a
carência por profissionais qualificados nesta área. De maneira a mostrar como está
o mercado de trabalho para os futuros profissionais.
Introdução
Uma nova forma de estudar sistemas biológicos vem adquirindo cada vez mais importância nos últimos
anos. A simulação de características típicas de organismos vivos em sistemas computacionais, como
evolução, adaptação e aumento da diversidade, proporcionam aos cientistas trabalharem sem a
presença de seres vivos em seus laboratórios.
Nos últimos anos ocorreu um crescimento quase que exponencial de pesquisas em cima de
sequenciamento gênico, resultados de altos investimentos governamentais. Isto fez com que a área de
informática biomédica ganhasse destaque no mundo inteiro. Durante muitos anos esta disciplina do
conhecimento era voltada especificamente para o desenvolvimento e aperfeiçoamento de aplicações
clínicas, que em princípio tratava basicamente de assuntos relacionados ao aperfeiçoamento do
diagnóstico de doenças.
Porém recentemente a bioinformática emergiu predominantemente como uma área fundamental no
desenvolvimento do genoma e de pesquisas em torno deste assunto. O surgimento e o crescimento de
outras áreas como o processamento de imagens médicas e o gerenciamento de dados em saúde pública,
proporcionou uma sinergia entra as áreas básicas da informática médica culminando na formação de
profissionais em informática biomédica por vários centros no mundo.
Definições
Atualmente a informática biomédica é constituída por três áreas fundamentais, a bioinformática, o
processamento de imagens médicas e a gestão em saúde. Essas áreas se relacionam entre si
proporcionando diversas áreas de atuação no mercado de trabalho [1].
A bioinformática contempla aplicações da ciência computacional à química e à biologia, tem foco no
desenvolvimento de novos medicamentos e produtos biomédicos, além da investigação de genomas e
proteomas, e nas pesquisas de biotecnologia. Muitos relacionam a bioinformática somente a esforços
para decifrar o genoma humano, porém sua atuação é muito mais ampla, abordando expressão gênica,
modelagem molecular e estudo de vias metabólicas.
Na área de processamento de imagens médicas as aplicações consistem basicamente em otimizar dados
visuais, com o objetivo de facilitar sua análise por meio de ferramentas e percepção humana,
possibilitando uma tomada de decisões mais correta sobre determinadas imagens. Na prática a área de
processamento de imagens possibilita uma melhora nas ferramentas e algoritmos de processamento de
imagens, utilizados em exames de raios-x, ultra-som, e ressonância magnética.
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A área de gestão em saúde utiliza diversas ferramentas e softwares que visam uma maior estruturação e
organização de seus serviços em sistemas de saúde pública e privada, assim como na gerência de
recursos de hospitais, sistemas de auxílio ao diagnóstico e controle epidemiológico de doenças.
Proporcionando a organização hospitalar uma expressiva qualidade em seus dados, a fim de agilizar
processos administrativos e gerar informações que direcionem investimentos e ações de melhorias.
Mercado de Trabalho
O profissional que trabalha na área de informática biomédica ganhou destaque na mídia do mundo todo
com os esforços de decifrar o genoma humano, projeto no qual envolveu tanto profissionais do ramo da
biologia quanto da ciência da computação.
A requisição do profissional dessa área tem aumentando muito para trabalhar com gerenciamento de
registros clínicos e de saúde pública, além de ser capaz de desenvolver softwares que auxiliam no
diagnóstico médico. Parece ser uma área fácil, mas como vemos na mídia verificamos que a área da
saúde precisa de muitas melhorias tanto em seus sistemas como na parte gerencial [2].
Na área científica o profissional pode trabalhar dentro de equipes formadas por multiprofissionais,
voltadas para projetos em pesquisas médicas e biológicas, visando desenvolvimento de produtos ou de
pesquisas científicas, tanto para empresas públicas como privadas.
Atualmente existe uma carência muito grande de pessoas qualificadas para trabalharem como
consultores, analista ou desenvolvedores de soluções para sistemas de informação voltada para áreas
médicas, biológicas e da saúde. Os maiores empregadores são as universidades, empresas
farmacêuticas e de informática, institutos de pesquisas privados e do governo. Os salários iniciais são
altos, e um especialista com muitos anos de experiência pode ganhar muito dinheiro, particularmente
nos grandes laboratórios multinacionais [3].
Requisitos para se tornar um bom profissional
Encontrar um bom profissional da área de informática biomédica ainda é uma tarefa bastante difícil.
Atualmente essas pessoas são biólogos ou médicos que possuem grandes conhecimentos na área de
informática, genética e bioquímica. Quase não existem cursos sobre este tema, e a maioria dos
profissionais da área são autodidatas.
Um bom profissional nesta área precisa ter um bom conhecimento em ciência da computação, ou seja,
saber abstrair algoritmos, traduzindo a solução de um problema em um conjunto de programas eficazes
e eficientes. Sendo necessário também possuir uma “cabeça” interdisciplinar, ou seja, ter múltiplos
talentos, tais como matemática, estatística, instrumentação, bioengenharia, genética, biologia, entre
outros.
Outro requisito essencial é a facilidade com que os profissionais têm em se relacionar com pessoas e
saber se colocar no lugar dos cientistas. Geralmente os clientes desta área estão envolvidos com um
negócio bastante complexo: a ciência. Biólogos são cientistas e muitas vezes a solução bioinformática
que necessitam faz parte do processo da descoberta. Ou seja, nem mesmo os usuários sabem
exatamente o que querem e onde querem chegar. O bom profissional deve estar ciente deste fato e estar
sintonizado com o cliente/usuário.
Concluindo
Temos grandes desafios para o futuro dentro desta grande área, como por exemplo, a previsão
automática da estrutura das proteínas a partir de seqüências, determinação da função de cada gene,
mecanismos de expressão e regulação de genes, determinação automática de redes genéticas, entre
outros desafios.
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O volume de dados nos repositórios públicos está dobrando aproximadamente a cada 15 meses e as
organizações privadas estão formando seus próprios bancos de dados com informações genômicas e
proteômicas. Portanto, o que o futuro reserva para a informática biomédica em relação ao mercado de
trabalho?
Fica claro que as oportunidades de trabalhos são grandes e a carência de bons profissionais continuará
ainda por um bom tempo. Só daqui a alguns anos os recém-criados cursos de informática biomédica
formarão especialistas nestas áreas.
Recursos
[1] Portal Brasileiro de Informática Biomédica, acessado em http://dfm.ffclrp.usp.br/infobio/joomla/
[2] National Center Integrative Biomedical Informatics, acessado em http://portal.ncibi.org/gateway/
[3] Arizona State University - Biomedicine, acessado em http://bmi.asu.edu/
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Entrevista com o prof. Lucena
Entrevista por Ellen Francine Barbosa, francine@icmc.usp.br, ICMC-USP.
Alessandro Garcia, afgarcia@inf.puc-rio.br, PUC-Rio.
A coluna Perfil desta edição uma entrevista com o professor Carlos José Pereira de
Lucena: professor e pesquisador da Pontifícia Universidade Católica do Rio de
Janeiro (PUC-Rio) e um dos pioneiros da área de computação no Brasil. Ao longo
de sua trajetória profissional, o professor Lucena tem contribuído de forma
significativa para o desenvolvimento e consolidação das pesquisas em computação,
tanto no cenário nacional como internacional. O reconhecimento à sua atuação
marcante reflete-se, sobretudo, nos inúmeros prêmios, títulos e homenagens
recebidas. Trata-se, sem dúvida, de um nome de destaque na área e motivo de muito
orgulho a todos os pesquisadores brasileiros!!!
O professor Lucena fez seus estudos de graduação na PUC-Rio entre 1962 e
1965 nas áreas de Economia e Matemática. Desde 1962 e durante toda a
graduação, foi estagiário do Centro de Computação da PUC-Rio, o primeiro do
gênero no Brasil (criado em 1960). A partir de 1965 foi contratado pelo
Departamento de Matemática da PUC-Rio para coordenar a área que na época
era chamada de Matemática Computacional. Em 1968, junto com um pequeno
grupo de colegas, fundou na PUC-Rio o primeiro departamento de Informática
do país, desde 1977 o primeiro do ranking no Brasil segundo a CAPES Ministério da Educação. Mais tarde, obteve o grau de mestrado na
Universidade de Waterloo (1969), Canadá, e o doutorado pela Universidade da
Califórnia em Los Angeles (1974), Estados Unidos.
Na PUC-Rio, a partir de 1965, foi o primeiro coordenador de pós-graduação e duas vezes diretor do
Departamento de Informática, Decano do Centro Técnico e Científico e Vice-Reitor. É professor titular
de Informática desde 1982 e participou de todos os colegiados da Universidade. No Computer Science
Department da Universidade de Waterloo, no Canadá, que visita regularmente desde 1975, o professor
Lucena é “Adjunct Professor” e “Senior Research Associate” do Computer Systems Group.
Seu serviço à comunidade acadêmica brasileira incluiu, dentre outras coisas, sua participação como
membro do Comitê Assessor da área de Computação e do Conselho Deliberativo do CNPq (dois
mandatos), como presidente da área de Computação na CAPES (dois mandatos: 1980 a 1984) e como
coordenador brasileiro da cooperação científica em Informática com a Alemanha de 1972 a 1997
(convênio CNPq/GMD). Recentemente, no triênio 2005-2007, o professor Lucena foi novamente
representante da área de computação na CAPES. A partir de 1995 e 1996, respectivamente, representou
a comunidade acadêmica no Comitê Gestor do Projeto Internet no Brasil (até dezembro de 1996) e há
11 anos representa a comunidade científica no Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia (CCT) da
Presidência da República.
A atividade de pesquisa do professor Lucena na área de Ciência da Computação, com ênfase em
Métodos Formais, Engenharia de Software e Sistemas Multiagentes, está documentada em mais de 450
publicações arbitradas e 19 livros. Até 2009, o professor Lucena orientou 36 teses de doutorado e 97
dissertações de mestrado. Seus alunos de doutorado são professores em centros de pesquisa e
universidades no país e no exterior (EEUU, Canadá e Inglaterra). Destaca-se também sua atuação em
comitês de programa de dezenas de conferências nacionais e internacionais e em comissões editoriais
de revistas centrais da sua área, tanto no Brasil como no exterior.
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O professor recebeu, dentre outros, o Prêmio Almirante Álvaro Alberto de Ciências e Tecnologia,
do Ministério de Ciência e Tecnologia, em 1987, o prêmio Nacional de Informática (duas vezes: 1988
e 1991) e a Grã-Cruz da Ordem Nacional do Mérito Científico, da Presidência da República do
Brasil, em 1996. É membro titular da Academia Brasileira de Ciências e membro da Academy of
Sciences for the Developing World, desde novembro/2008.
Recentemente recebeu os seguintes prêmios e títulos: o Prêmio do Sexagésimo Aniversário da PUC-Rio e a
medalha CAPES 50 anos, em 2001; o Prêmio de Mérito Científico da Sociedade Brasileira de Computação,
em 2002; o Título de Research Fellow do Fraunhofer Institute for Computer Architecture and Software
Technology (FIRST, Berlim), em 2003; IBM Faculty Award and IBM Eclipse Innovation Award, em 2004;
a Medalha Carlos Chagas Filho de Mérito Científico (indicada pela Diretoria e pelo Conselho Superior da
FAPERJ), em 2005; IBM Eclipse Innovation Award, em 2006; o Prêmio Personalidade Assespro 30 anos,
também em 2006, e o reconhecimento como Distinguished Scientist da ACM, em 2009.
Nessa entrevista, o professor Lucena fala sobre carreira, premiações e sua visão a respeito do futuro da
Computação. Agradecemos à disponibilidade em dividir com nossos leitores um pouco de sua história
e experiências na área.
SBC Horizontes: Como você descreveria sua trajetória profissional? O que o fez se interessar pela
Computação?
Prof. Lucena: Vou inverter a ordem das questões. No início dos anos 60 a PUC-Rio recebeu um
sistema Burroughs (Datatron) que foi o primeiro grande computador instalado numa universidade da
América Latina. Em torno de um único professor (Prof. Jacques Cohen) foi formado um grupo de 15
estagiários, estudantes de engenharia e matemática, selecionados dentre os que frequentaram, com
destaque, os primeiros cursos ministrados pelo professor. Eu estava entre eles. Pouco depois o
professor se transferiu para Brandeis, nos EEUU, e os estagiários se tornaram auto-didatas. O que me
atraiu para a computação foi o meu gosto pela matemática numérica que passou a ganhar uma nova
dimensão com o advento dos computadores.
Minha carreira envolveu a passagem para a recém-criada área de Ciência da Computação (meados dos
anos 60) no mestrado e no doutorado. Ajudei a criar o primeiro programa de pós-graduação na área em
68 e posteriormente passei a me dedicar à pesquisa na nova área de Engenharia de Software com
ênfase, inicialmente, em métodos formais. Dediquei toda a carreira à formação de alunos nessa área, a
projetos de grande porte neste novo campo do conhecimento e ao serviço eventual, em cargos da
universidade e em comissões de agências governamentais de Ciência e Tecnologia, atuando, neste
caso, como conselheiro. Nos últimos vinte anos me dediquei à direção do Laboratório de Engenharia de
Software (LES) que além da produção acadêmica clássica, dedicou-se também à inovação tecnológica
e cooperação com o setor produtivo.
SBC Horizontes: Você é membro da Academia Brasileira de Ciências. Como você descreveria o
papel de um “acadêmico de ciências” nos dias de hoje?
Prof. Lucena: Fui eleito em 1996 (há 13 anos) para a área de Ciências da Engenharia. A missão do
acadêmico é divulgar a relevância da Ciência para a sociedade em geral e promover o diálogo
interdisciplinar. Da interação entre as diferentes especialidades surgem os resultados científicos de
maior impacto. Como membro do corpo editorial do Journal da Academia procuro divulgar a boa
pesquisa na área de Ciências da Engenharia.
SBC Horizontes: Em sua carreira você recebeu inúmeros prêmios. Seria possível eleger um deles
como o mais “marcante” ou com um significado especial?
Prof. Lucena: Dou um valor especial ao primeiro prêmio Álvaro Alberto dado para um especialista da
área de Informática pela Presidência da República e para o recente prêmio de Distinguished Scientist da
ACM, que é a mais antiga e maior sociedade científica da nossa área.
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SBC Horizontes: Você acredita que houve mudanças notáveis na relevância internacional da
pesquisa brasileira em computação quando comparada àquela que você ajudou a alavancar nos
anos 70?
Prof. Lucena: O reconhecimento da existência de grupos de pesquisa de primeira linha em Ciência da
Computação no Brasil é hoje fato bem conhecido pelos principais cientistas da nossa área em todo o
mundo. O número de jovens pesquisadores brasileiros já reconhecidos internacionalmente por seus
trabalhos mostra que a inserção da comunidade brasileira no panorama internacional tende a crescer
muito nos próximos anos.
SBC Horizontes: Quais são seus interesses de pesquisa atuais? E quanto ao futuro da Computação...
você arriscaria algum “palpite”?
Prof. Lucena: Minha grande área de interesse é a Engenharia de Software de Sistemas Multiagentes.
Quanto ao futuro, arriscaria no impacto esperado da recém inaugurada Ciência da Web e em
mobilidade.
SBC Horizontes: A revista SBC-Horizontes tem como público-alvo estudantes e jovens profissionais.
Há algum conselho, dica sobre carreira que você gostaria de compartilhar com nossos leitores?
Prof. Lucena: Tecnologias mudam todos os dias. Bons fundamentos em teoria de algoritmos e
métodos formais da computação, dentre outros conhecimentos básicos da área, permanecem e
permitem a migração suave para novas tecnologias.
Recursos
Página do professor Lucena: http://www-di.inf.puc-rio.br/~lucena
Sobre os Entrevistadores
Ellen Francine Barbosa é 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
Laboratório de Engenharia de Software (LABES-ICMC/USP). Entre seus interesses de pesquisa
destacam-se temas relacionados a Teste de Software, Qualidade de Software, Ensino e
Aprendizado, Objetos de Aprendizado e Ontologias.

Alessandro Garcia possui graduação em Ciência da Computação pela Universidade Estadual de
Maringá (1998), mestrado em Ciência da Computação pela Universidade Estadual de Campinas
(2000) e doutorado em Informática pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro
(2004). Atuou como Professor Assistente da Universidade de Lancaster (Inglaterra) de
Fevereiro 2005 a Janeiro 2009. Atualmente é Professor Assistente do Departamento de
Informática da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Tem experiência na área de
Ciência da Computação, com ênfase em Engenharia de Software, atuando principalmente nos
seguintes temas: Desenvolvimento de Software Orientado a Aspectos, Sistemas Multi-Agentes,
Tratamento de Exceções, Métricas e Arquitetura de Software.
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Distinções

Presidente e conselheiro da SBC recebem distinções da
Ordem Nacional do Mérito Científico
Instituída em 1993, a Ordem Nacional do Mérito Científico premia personalidades nacionais e
estrangeiras que se distinguiram por relevantes contribuições à ciência e à tecnologia. A relação dos
agraciados por seus feitos em 2008 e 2009 foi publicada na primeira semana de março, no Diário
Oficial da União. No total, foram admitidas 75 pessoas nas classes Grã-Cruz e Comendador. Além
disso, a Ordem promoveu 23 membros da classe de Comendador para a classe da Grã-Cruz.
Entre os premiados estão o presidente da SBC, prof. José Carlos Maldonado, que foi incluído na
classe Comendador, e o conselheiro da SBC, prof. Virgílio A. F. de Almeida, que foi promovido à
classe Grã-Cruz. Entre os demais premiados que têm atuação na área de Computação estão os novos
Comendadores Valmir Carneiro (Coppe/UFRJ) e Luiz Velho (Impa). A entrega das insígnias e dos
diplomas referentes à admissão ou promoção é feita em ato solene presidido pelo presidente da
República ou pelo ministro da Ciência e Tecnologia.
PARA SABER MAIS:
A Ordem Nacional do Mérito Científico, instituída em 1993, premia personalidades nacionais e estrangeiras que
se distinguiram por relevantes contribuições à Ciência e à Tecnologia. O Decreto nº 4.115, de 6 de fevereiro de
2002 dispõe sobre a Ordem e estabelece suas duas classes: Grã-Cruz e Comendador.
O Presidente da República é o Grão-Mestre da Ordem e o Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia, o
Chanceler. A Ordem tem um Conselho composto pelo Ministro da Ciência e Tecnologia- que o preside na
qualidade de Chanceler- e pelos Ministros das Relações Exteriores, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior e da Educação. O Secretário-Executivo do Ministério da Ciência e Tecnologia é o Secretário-Executivo
da Ordem. A Academia Brasileira de Ciências se incumbe das atividades administrativas da Ordem, de acordo
com convênio firmado com o Ministério da Ciência e Tecnologia.
As propostas de admissão ou promoção de personalidades no Quadro da Ordem ou de concessão da Medalha
Nacional do Mérito Científico podem ser apresentadas ao Chanceler pelos membros do Conselho, pela
Academia Brasileira de Ciências ou por qualquer autoridade ligada à área da Ciência e Tecnologia. As propostas
devem ser justificadas e acompanhadas do curriculum vitae dos candidatos.
A Ordem dispõe também de uma Comissão Técnica, constituída de nove personalidades de alto nível, incumbida
de apreciar o mérito de cada proposta de nome para admissão ou promoção, bem como para a Medalha. A
admissão e promoção de membro da Ordem bem como a concessão da Medalha Nacional do Mérito Científico
são feitas em decretos do Presidente da República.

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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Celebrações
Simpósio Brasileiro de Informática na Educação completa duas décadas
André Raabe, raabe@univali.br, Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI)
Ricardo Silveira, silveira@inf.ufsc.br, Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
O SBIE 2009 realizado em Florianópolis nos dias 17 a 20 de novembro teve um carácter
comemorativo. O evento mais tradicional da área completava 20 anos.
O evento organizado pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e pela Universidade do Vale
do Itajaí (UNIVALI) foi marcado pela participação efetiva do público e pela excelente qualidade dos
trabalhos apresentados. Foram 601 trabalhos submetidos, sendo 416 artigos completos, 80 artigos
resumidos, 30 Minicursos e 75 submissões aos workshops. Destes trabalhos foram aceitos 108 artigos
completos (taxa de aceitação de 26%) formando dezoito sessões técnicas, 50 artigos Resumidos e 13
minicursos.
Destacaram-se as palestras ministradas
pelo Dr Claudio André (MEC) que
trouxe
novidades
do
MEC
relacionadas
a
Informática
na
Educação. A professora Dra. Léa
Fagundes (UFRGS) realizou um
resgate da história da área enfatizando
a importância do papel da SBC nesta
trajetória. O Dr. Carlos Lucena (PUCRio) apresentou palestra sobre Ciência
da Web instigando os participantes a
novos desafios.
Atividades comemorativas também
marcaram o evento. Em sessão solene
foram homenageadas cinco pessoas em reconhecimento as suas destacadas atuações na área. A escolha
foi definida em votação realizada na lista sbc-ie-l.
Palestra do prof. Lucena sobre Ciência da Web

Os homenageados foram Lea Fagundes (UFRGS), Lucia Giraffa (PUCRS), Mauro Pequeno (UFC),
Marisa Lucena (PUC-Rio) e Rosa Vicari (UFRGS). Na ocasião todos manifestaram o orgulho pela
consolidação da área e lembraram das dificuldades dos anos iniciais em que o uso de computadores na
educação era visto com desconfiança.

Homenageados (da esquerda para direita): Lucia
Giraffa, Rosa Vicari, Marisa Lucena,

Profa. Lucia Giraffa na sessão
de homenagens

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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Um jantar comemorativo marcou o encerramento das atividades comemorativas e foi um dos pontos
altos do evento com muita integração e descontração.
O SBIE 2010 será realizado pela primeira vez em Aracajú - Sergipe. As informações do evento
poderão ser acessadas em http://www.sbie.org.br ou através da página da Comissão Especial de
informática na Educação http://www.sbc.org.br/ceie.
Recursos
Anais do SBIE: http://www.sbie.org.br
Comissão Especial de informática na Educação: http://www.sbc.org.br/ceie
Portal de Publicações de Informática na Educação: http://www.br-ie.org/pub
Sobre os autores
André Raabe foi coordenador do Comitê de Programa do SBIE 2009. É professor e pesquisador
do Mestrado em Computação Aplicada e do Mestrado em Educação da Universidade do Vale
do Itajaí, onde também coordena o Grupo de Informática na Educação. Possui doutorado
Informática na Educação pela UFRGS (2005) e mestrado em Ciência da Computação pela
PUCRS (2001). É membro da Comissão Especial de Informática na Educação da SBC e Editor
Associado da Revista Brasileira de Informática na Educação desde 2007.

Ricardo Azambuja Silveira foi o coordenador geral do SBIE 2009. É Doutor em Ciência da
Computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Mestre em Educação pela
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e Engenheiro Eletrônico pela PUC-RS.
Professor adjunto do Departamento de Informática e Estatística (INE) da Universidade Federal
de Santa Catarina (UFSC). É membro da Comissão Especial de Informática na Educação da
SBC.
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Metodologia Científica
A carência nos cursos de Computação
Cleyton Mário de Oliveira Rodrigues, cleyton.rodrigues@gmail.com, Cin-UFPE.
Numa área onde algoritmos funcionando, simulações com resultados e demais
atividades práticas são mais bem vistos do que qualquer outra atividade mais
teórica, o uso de metodologias científicas na prática da pesquisa e no seguimento de
padrões é, muitas vezes, deixado em segundo plano. Neste contexto, observa-se que
cursos de computação pecam por não utilizar ou não saber como e quando utilizar a
disciplina de Metodologia Científica. Na visão dos estudantes (uma visão sobretudo
incorreta), essa é um disciplina que não traz muitos benefícios para a área da
Computação. Isto faz com que os alunos e até mesmo os professores percam o
entusiasmo em praticar e usar normas da metodologia científica. Como resultado,
temos ao final do curso alunos que sabem programar bem, mas não sabem escrever,
ou seja, não sabem expressar formalmente suas opiniões, suas ideias. Este artigo
visa então esclarecer alguns pontos a respeito dos problemas e impactos do não
respeito ao rigor científico, além de algumas ideias sobre como e quando ministrar a
disciplina nos cursos de computação.
Na academia, é comum avaliar o aprendizado dos estudantes através de relatórios ou resenhas
científicas, focando em um determinando assunto, ou até mesmo através da validação e do estudo de
dados de uma pesquisa de campo realizada. Muitos até acreditam que tal prática pedagógica, em certas
situações, é mais propícia para avaliar o quanto de informação que o aluno consegue adquirir com
relação a um tema ou algum conceito explorado em aula. Evidentemente que o foco principal do
trabalho é o valor agregado ao tema de pesquisa. Contudo, nos últimos anos, observa-se que as
Instituições de Ensino Superior (IES) incentivam práticas que auxiliem os alunos a desenvolverem seu
senso-crítico
e
a
produzirem
textos
de
caráter
científico.
Alguns
trabalhos
(http://www.urutagua.uem.br/014/14maia.htm) destacam a importância da disciplina de Metodologia
Científica, mas também descrevem a pouca relevância que muitos pesquisadores ainda lhe atribuem.
A área da computação, prática por sua natureza, também sofre pela falta de entusiasmo dos alunos e
professores em ministrar essa disciplina. Não há uma porcentagem concreta, mas uma rápida
examinada nas grades curriculares dos cursos de computação (Engenharia, Ciências da Computação,
Sistemas de Informação e Licenciatura) revela que muitos cursos não possuem nem a disciplina na
grade curricular (como na Universidade Estadual de Minas Gerais, CEFET-SP e na PUC-RIO). Mesmo
aquelas IES que possuem estas disciplinas, erram por não saber quando aplicar (isto é, no começo,
meio, ou no término do curso), ou até mesmo a forma como é ensinada não desperta nos alunos a
importância de se escrever com coesão e coerência. Esse fator é grave na área da computação porque
nesse meio nota-se certa preocupação pela praticidade, pelo “algo” funcionando, deixando para
segundo plano (isto quando há um segundo plano) as normas de regulamentação de uma boa escrita.
A importância da Metodologia Científica
De forma geral a Metodologia Científica é o estudo dos caminhos do saber, isto é, como se adquire
conhecimento. Muitos se enganam ao pensar que a disciplina é de cunho apenas teórico; ao contrário,
em seu maior tempo é totalmente prática (pelo menos, deveria ser). Estão a cargo da disciplina,
algumas ações fundamentais: (i) como se organiza um relatório ou um trabalho científico, (ii) como é
realizada uma pesquisa científica, (iii) como adequar um texto a um padrão, entre outros pontos. Estes
itens serão mais explorados a seguir.
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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Todo docente já viveu a situação de solicitar um relatório para a turma, como parte da nota e escutar
dos alunos críticas como: “Eu não sei por onde começar a escrever”. Por parte do aluno, uma das
primeiras ações a tomar é estruturar o relatório. Estruturar significa dividir em tópicos, capítulos e/ou
seções a organização do documento. Quando o assunto é um artigo de pesquisa científica, esta
organização já vem pré-configurada. Os responsáveis pelo evento onde o artigo será submetido já
indicam a quantidade mínima e máxima de páginas, além de informar que o artigo, por exemplo, possui
uma introdução, com os pontos principais que serão discutidos, e uma conclusão, com o que se
aprendeu após o trabalho.
Outra reclamação recorrente dos alunos é que eles não sabem onde procurar e extrair informações
relevantes para seu trabalho, ou melhor dizendo, como realizar uma pesquisa e como identificar as
melhores referências. É tarefa do docente mostrar as diferentes formas de pesquisa, e como cada uma
pode ser realizada. Também deve ser motivo de estudo saber como analisar dados e como refinar o
conteúdo pesquisado para extrair o que é importante para o documento final.
Por fim, a qualidade dos trabalhos entregues falha, não em valor de conteúdo, mas sim como ele foi
disposto, isto é, o documento não seguiu as normas de regulamentação. Seguir normas não se refere
apenas à formatação do texto, mas engloba, sobretudo, aspectos mais técnicos. Como exemplo,
imaginem que durante uma pesquisa um aluno encontre uma frase bastante pertinente ao seu trabalho.
Para evitar cópias indevidas, isto é, o uso desautorizado de textos de outros autores, o aluno deve
aprender a fazer citações (de forma direta e indireta). Isto representa apenas um dos vários outros casos
que impactam a importância da metodologia científica.
ABNT
A ABNT se refere à Associação Brasileira de Normas e Técnicas. É uma entidade, sem fins lucrativos,
fundada em 1940 para gerenciar a normalização técnica do Brasil. É importante ressaltar que a ABNT
está alinhada com os padrões internacionais de normalização, como a ISO (International Organization
For Standardization) e o padrão do MERCOSUL – Associação MERCOSUL de Normalização
(AMN).
Embora cada IES possa criar seus regimentos internos, normalmente, eles têm como base as normas da
ABNT. Ela atua fortemente no desenvolvimento científico e tecnológico do país, fomentando e
promovendo a produção, a comercialização e o uso correto de bens e serviços produzidos. A ABNT
regula a estruturação e formatação de documentos comuns no ambiente acadêmico, tais como,
relatórios, monografias, dissertações e teses.
Este órgão surge então como um grande parceiro das IES. Estas por sua vez, devem apoiar práticas
pedagógicas que disseminem seu uso durante a graduação, não só de Computação, mas toda e qualquer
formação profissional. Uma forma de se trabalhar isso é através de palestras e mesas redondas, onde
aspectos relativos à normalização e pesquisa científica (publicação, patentes) são abertamente
discutidos.
O problema da não adequação as normas e aos padrões não é de inteira responsabilidade do corpo
discente. Pelo contrário, as IES devem incentivar que o seu corpo docente esteja hábil a avaliar os
relatórios e monografias, não apenas com base nos conceitos empregados, mas como eles foram
pesquisados e como eles estão sendo exibidos ao leitor. Infelizmente, o que se observa é professores
que não estão atentos a estas práticas, e pior, definem muitas vezes um padrão próprio que seus alunos
devam seguir.
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Quando oferecer a disciplina?
Muito se tem questionado sobre quando aplicar a disciplina de Metodologia Científica no curso de
graduação em computação, isto é, no começo, no meio ou no fim. Cada posição possui seus
argumentos, e alguns destes são listados a seguir.
Aqueles que defendem que a disciplina seja ministrada no começo do curso têm como suporte a idéia
de que os trabalhos científicos da graduação devem seguir as normas da ABNT conforme descrito na
seção anterior. Nesse caso, o uso constante da metodologia motiva os alunos a estruturarem seus
trabalhos conforme as normas e os regimentos reguladores. Outra vantagem é que, ao final do curso, os
trabalhos de conclusão (as monografias) serão melhor organizadas e estruturadas. Por outro lado, os
que defendem o uso mais tardio da disciplina justificam que a proximidade da disciplina com a
Monografia será mais produtiva para os alunos, uma vez que eles terão tido contato com as normas
mais recentemente. Ainda há aqueles, em menor quantidade, que incentivam que a disciplina seja
ministrada no fim do curso.
Uma pequena reflexão e até mesmo uma análise informal leva a algumas conclusões. Inicialmente,
deve-se lembrar que as IES estão formando profissionais para o mercado, para a vida, e não apenas
para realizar uma monografia de final de curso. Só a partir deste fato, derruba-se a hipótese de que
ministrar a disciplina nas proximidades dos trabalhos de conclusão é uma solução. Logicamente que
quando mais recente em memória, mais fácil de usar os conceitos. Acontece que o foco do corpo
docente não deve ser um aprendizado conseguido por decorar os conceitos, mas sim um aprendizado
mais eficiente e longo, obtido através de análises e experiências passadas. Acredita-se então que a
solução mais adequada seja o uso da disciplina nos primeiros períodos da graduação do aluno.
Quanto à questão sobre o esquecimento das normas quando ensinadas no início do curso, existe o
contra-argumento: se todos os professores incentivam o uso das normas técnicas da ABNT em todas as
disciplinas, os conceitos não estarão fadados ao esquecimento. Pelo contrário, o uso fará com que os
alunos aprendam pela experiência, e um conhecimento obtido segundo estes moldes é bem mais difícil
de perder.
Impactos
Na academia, a falta de uma disciplina de Metodologia Científica traz fortes impactos negativos aos
alunos e, como consequência, às IES. É comum que os alunos terminem uma graduação sem ao menos
publicar um artigo em algum congresso. O que não é tão perceptível é que a falta da disciplina na grade
gera um desestímulo perante aos alunos para que eles possam tentar publicar alguma ideia nova ou
algum conceito revisto sob outra perspectiva. Esse fator pode explicar o nível tão baixo de publicações
na graduação.
Outro impacto negativo é com relação à monografia. Normalmente, as IES empregam nos últimos
períodos uma disciplina voltada à escrita de um trabalho final para a conclusão do curso. Porém, é
comum que as próprias IES não deem o subsídio para que os trabalhos sejam bem formulados. Na
prática, os trabalhos finais falham sob diversos pontos, como: estrutura, viabilidade da ideia, falta de
padrão, cópias, entre outros pontos. Mais grave ainda, é que estes alunos saem da graduação com uma
fraca teoria sobre como escrever trabalhos científicos. No mercado, estas falhas surgem como uma
deficiência do profissional, levando a conclusão que as IES não estão cumprindo bem seu papel de
formação de mão-de-obra eficiente e produtiva.
Iniciação Científica: Uma saída complementar
Além do emprego correto e eficiente da disciplina nas grades curriculares dos cursos de graduação,
uma segunda alternativa que pode ser tomada como complementação é difundir a Iniciação Científica
(I.C.). Defini-se I.C. como uma prática de formação onde o aluno desenvolve e aprimora seu lado
técnico. Note que o termo “iniciação” indica que o aluno está sendo “iniciado” como pesquisador
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acadêmico e, por isso, não se pode comparar o valor de qualidade de um trabalho de I.C. como outros
trabalhos de pesquisa mais avançados, como uma dissertação de mestrado, ou até mesmo uma tese de
doutorado. Formalmente falando, a I.C. é uma atividade constante realizada pelas IES, podendo ser
financiada por instituições de pesquisa como CAPES, CNPq, órgãos estaduais (como FACEPE) ou até
programas internos das IES (PIBIC – Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica).
Geralmente, os alunos contam com o apoio de um orientador, o qual geralmente é um professor da IES.
Durante o período de I.C., é posto em prática todo o arcabouço de tarefas definido pela metodologia
científica: o aluno aprende a pesquisar, a escrever, a respeitar padrões e a refinar referências
bibliográficas. Evidentemente que a realidade brasileira das IES (públicas ou particulares) não permite
que todos os alunos possam receber uma bolsa auxílio. Assim, ocorre que apenas um número reduzido
de alunos tem acesso à I.C.
Para conciliar e difundir as práticas de I.C. a todo o corpo discente é necessária uma mudança de
atitude. As IES devem apoiar a iniciação à pesquisa, mesmo sem auxílio financeiro. Uma forma de se
fazer isso é alterar as grades curriculares para incluir uma disciplina de “Práticas de Iniciação
Científica”. Dependendo da duração do curso e da disponibilidade de orientadores, esta disciplina pode
ser realizada em um ou dois períodos. Logicamente que a disciplina de Metodologia seria tomada como
pré-requisito desta cadeira de prática. Nesta, os alunos escolheriam um tema de pesquisa de interesse, e
desenvolveriam ao longo da disciplina um projeto de desenvolvimento. Como medida de avaliação de
desempenho, todos os alunos deveriam submeter o trabalho a alguma revista científica ou algum evento
pertinente. Também, ao término do curso, este trabalho poderia ser expandido até tomar o aspecto de
uma monografia de final de curso, alavancando a qualidade destes trabalhos.
Concluindo
Os problemas destacados neste artigo não são exclusivos das IES de computação, mas também podem
ser facilmente diagnosticados neste campo. O uso de disciplinas que estimulem os alunos a pesquisar,
redigir redações e relatórios científicos deve ser incentivado. A produção intelectual das IES brasileiras
é relativamente baixa quando comparada com outros países de primeiro mundo, ou até em
desenvolvimento. Há uma cultura de se esperar que o aluno ingresse em uma pós-graduação para que
artigos científicos possam ser cobrados. Contudo, é na graduação que o interesse pela pesquisa, pela
leitura, e a redação de novas idéias deve ser despertado.
Muitas IES não sabem quando aplicar a disciplina de Metodologia Científica. Conforme descrito no
texto, uma alternativa interessante é que esta disciplina esteja presente nos primeiros períodos da
graduação. Mas para que ela possa ser bem aproveitada, deve haver um alinhamento estratégico entre
coordenação, corpo docente e corpo discente. Os professores precisam ser capacitados a explorar a veia
de pesquisador do aluno, seja em qualquer outra disciplina da graduação. Isto é, não se deve esperar
pela monografia para que os alunos ponham em prática tudo aquilo que foi visto com respeito a
padrões e normas de escrita.
A adoção de uma nova disciplina “Prática em Iniciação Científica” (dividida em um ou mais módulos)
incentivaria os alunos a praticar todos os conceitos vistos na disciplina de metodologia. Esta nova
disciplina ajudaria a solucionar alguns dos problemas destacados ao longo deste artigo, como: a
carência da pesquisa, o baixo nível de publicações científicas e a qualidade das monografias do curso.
É necessário que haja uma conscientização que um dos papeis fundamentais da IES é fornecer mão-deobra qualificada para o mercado e para a sociedade. Ser qualificado não se restringe, contudo, ser um
bom desenvolvedor ou testador de sistemas, mas também saber se expressar, tanto verbalmente, como
na forma escrita.

Volume 3 - Número 1 – Abril 2010 | SBC HORIZONTES | 40

Etc & Tal

Recursos
ABNT – Associação Brasileira de Normas e Técnicas – http://www.abnt.org.br/
AMN – Associação MERCOSUL de Normalização – http://www.amn.org.br/
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/
FACEPE – Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco –
http://www.facepe.br/
ISO – International Organization For Standardization – http://www.iso.org
A importância da disciplina de metodologia científica no desenvolvimento de produções acadêmicas de
qualidade no nível superior - http://www.urutagua.uem.br/014/14maia.htm
CEFET-SP - http://www.cefetsp.br/edu/gru/GradeCurricularInformatica.html
PUC/RIO - http://www.puc-rio.br/ensinopesq/ccg/eng_computacao.html#periodo_1
UEMG - http://www.ituiutaba.uemg.br/ec/site/gradeec.pdf
Sobre o autor
Cleyton Mário de Oliveira Rodrigues é formado em Engenharia da Computação
pela Universidade de Pernambuco em 2006 e Mestre em Ciências da
Computação pela Universidade Federal de Pernambuco, em 2009.
Profissionalmente, atuou como Engenheiro de Software no projeto Inovation
Grant financiado pela IBM, além de ter atuado como desenvolvedor de sistemas
na PROCENGE Ltda, Processamento de Dados e Engenharia de Sistemas.
Durante o mestrado, atuou como estagiário no Projeto CONTRAINTES
financiado pelo INRIA/Paris, num projeto de cooperação com o Cin/UFPE.
Atualmente, está no segundo ano de doutorado também no Centro de
Informática da Universidade Federal de Pernambuco, além de atuar como
docente em algumas faculdades de computação da região.
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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.
ACM Communications, January 2010
What Should We Teach New Software Developers? Why?
http://cacm.acm.org/magazines/2010/1/55760-what-should-we-teach-newsoftware-developers-why/
The Business of Software In Praise of Bad
http://cacm.acm.org/magazines/2010/1/55757-in-praise-of-bad-programmers

ACM Communications, February 2010
Connecting Women and Technology
http://cacm.acm.org/magazines/2010/2/69371-connecting-women-and-technology/

Practical Intelligence in IT: Assessing Soft Skills of IT Professionals
http://cacm.acm.org/magazines/2010/2/69374-practical-intelligence-in-it-assessingsoft-skills-of-it-professionals/

ACM Communications, March 2010
Making the Case for Computing
http://cacm.acm.org/magazines/2010/3/76271-making-the-case-for-computing/

Organizational Adoption of Open Source Software: Barriers and
Remedies http://cacm.acm.org/magazines/2010/3/76300-organizational-adoptionof-open-source-software-barriers-and-remedies

ACM Communications, April 2010
Be Careful What You Wish For - Reflections on the decline of mathematical tables.
http://cacm.acm.org/magazines/2010/4/81487-be-careful-what-you-wish-for
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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IEEE Computer, vol 42, no 11, November 2009

Managing Interns
Internships help students determine their future career paths while providing companies with
creative and energetic contributors who offer fresh perspectives and innovative skills.
http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=5331913

IEEE Computer, vol 42, no 12, December 2009

The Inevitability of Teaching Online
It seems clear that online teaching will be a growing proportion of teaching overall, both in the
form of completely online courses and blended courses with significantly reduced face-to-face
interaction.
http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=5353475

IEEE Computer, vol 43, no 2, February 2010
Programmers' Capital
Computing professionals must beware when exclusive rights tip out of balance
with obligations, unreasonably invalidating intellectual capital.
http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=5410724

Strategic Intelligence, Social Networking, and Knowledge Retention
AI techniques can help organizations achieve success in today’s demanding environment.
http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=5410717

IEEE Spectrum, December 2010
Math Quiz: Why Do Men Predominate? It’s culture, not biology
http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=5340245

Math and Gender
http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=5340251
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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
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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Revista Eletrônica de Iniciação Científica
Chamada de Trabalhos
EDITORAS-CHEFE:
Renata Galante, UFRGS
Wagner Meira Jr., UFMG
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.

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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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.
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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

