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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 outubro 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 próxima edição: 26/10/2010

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 Sexta Edição
Bem-vindos à sexta 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 segunda edição de 2010, foram recebidos 12 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 da coluna Between é super especial, pois apresenta um relato dos estudantes

voluntários que auxiliaram na organização do maior evento da SBC: o Congresso da Sociedade
Brasileira de Computação. Nesse artigo, Karina Haddad, Henrique Silva, Mirna Silva e Guilherme de
Noronha motivam os estudantes a serem voluntários, falam um pouco dos imprevistos que sempre
acontecem e dão conselhos para aqueles que pretendem organizar eventos da SBC.
A BB&B desta edição apresenta duas sessões interessantes.
A primeira é uma coleção com os textos e os perfis dos autores premiados no primeiro concurso de
redações da SBC Horizontes. A segunda é um artigo escrito por Tania Tait que fala um pouco dos
paralelos entre o papel da mulher nos vários setores da sociedade e também na Computação. Leitoras
interessadas no assunto podem aprofundar seus conhecimentos lendo o livro de Fanny Tabak: “O
Laboratório de Pandora - Estudos sobre a Ciência no Feminino” (ED. Garamond, 2002). Os 15
capítulos do livro, de leitura agradável, analisam os vários problemas da mulher cientista no Brasil.
Outra fonte complementar importante é a discussão recém-iniciada na Academia Brasileira de Ciências
sobre o acesso das mulheres à ciência e à tecnologia.

Bits,

Bytes

&

Batom.

Em Destaque. Durante o CSBC 2010 foram entregues diversos prêmios. Para os estudantes, os

principais foram no Concurso de Teses e Dissertações (CTD) e no Concurso de Trabalhos de Iniciação
Científica (CTIC). Conheça os trabalhos premiados e um pouco mais dos estudantes premiados em
primeiro lugar nesses dois concursos.
Em Sociedade. Um dos aspectos mais importantes de nossa sociedade é formado pelos produtos

tecnológicos que estão à disposição e ao alcance de todos. Porém, o que acontece quando tais produtos
não são mais utilizáveis e precisam ir ao lixo? Rodrigo Ferreira e Cleyton Rodrigues apresentam várias
informações sobre o lixo eletrônico, o qual é apontado como um dos grandes problemas do Brasil.
Além disso, discutem a legislação internacional sobre o chamado “e-lixo”, como algumas empresas
resolvem o problema e o que mais pode ser feito.
How To. Nessa coluna, Eric Dantas, Ricardo de Lima e Cândido do Egypto discutem os trabalhos de

conclusão de curso, que podem incluir monografias e estágios. Além disso, apresentam dicas simples e
úteis para os estudantes que estão concluindo seus cursos.
Indústria. Uma opção para vários estudantes e recém-graduados em computação (e áreas afins) é

abrir sua própria empresa de tecnologia. Nessa coluna, Antonio Valerio Netto discute alguns dos
desafios de criar e gerenciar uma empresa de tecnologia.
Perfil. A coluna Perfil teve a honra de entrevistar a profa. Therezinha Souza da Costa, ganhadora do

prêmio Newton Faller da SBC em 2010. Em uma entrevista empolgante com perguntas preparadas por
Noemi Rodriguez e Mirella Moro, Therezinha fala sobre seus trabalhos na SBC, como a matemática
influenciou na sua carreira em Informática, como “os alunos de hoje não são mais como os de
antigamente”, como concilia sua vida profissional com a pessoal, e muuuito mais!
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SBC Acontece. Essa edição introduz a nova categoria de sócios para estudantes de graduação, o novo

portal da SBC e a nova parceria SBC-ACM, a qual traz várias vantagens para os sócios da SBC. Além
disso, as editoras prepararam um artigo sobre a 30ª edição do CSBC, incluindo algumas fotos das mais
de 1500 tiradas durante o evento em julho em BH.
Etc & Tal. Esta coluna inicia com um artigo escrito por Alexandre Lucas sobre utilizar sua HP e

codificar o método de criptografia RSA. 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.
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 26/10/2010.
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
Publicações da SBC: http://www3.sbc.org.br/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=244&Itemid=196
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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Participar da organização do CSBC
O ponto de vista de alunos voluntários.
Karina Haddad, karina.hadad@sga.pucminas.br, Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais.
Henrique Silva, hbsilva@sga.pucminas.br, Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais.
Mirna Silva, mirna.silva@sga.pucminas.br, Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais.
Guilherme Francis de Noronha, guilherme.noronha@sga.pucminas.br, Pontifícia Universidade Católica
de Minas Gerais.
Um evento de porte nacional como o CSBC exige muitos preparativos e tem de
existir uma equipe na organização de tudo. E é nessa equipe de organização que
surgem os voluntários dispostos a ajudar e a colaborar com o sucesso do evento.
Nesse artigo relatamos a nossa experiência como alunos voluntários na organização
do CSBC 2010 e respondemos a algumas perguntas cruciais. Por que participar de
um congresso? Por que se voluntariar para fazer parte da organização do
congresso? Quais os conselhos para os próximos voluntários?
Por que participar do CSBC
O CSBC é o maior evento da Sociedade Brasileira de Computação, no qual são apresentados e
questionados temas recentes das novas tecnologias educacionais, científicas e profissionais. O evento
conta com a participação de professores, pesquisadores, estudantes e profissionais do Brasil e do
exterior. Ao contrário do que muitos pensam, participar de um congresso não se resume em
simplesmente assistir palestras, mas em descobrir e compartilhar conhecimentos, experiências e
possibilidades. Nós, alunos voluntários da organização do XXX Congresso da Sociedade Brasileira de
Computação, pudemos notar nos outros participantes do congresso a animação e o interesse em
discussões que eram iniciadas nas palestras e trazidas para fora dos auditórios, onde conseguíamos ver
com clareza que eles as levariam consigo ao retornarem para suas vidas acadêmicas e/ou profissionais.
A participação de um evento de tamanha importância como o CSBC nos proporciona um enriquecimento
muito grande. É sempre notável para um profissional da área de computação estar por dentro das
novidades que acercam os nossos meios de trabalho. Seja estudante de graduação, mestrado ou
doutorado, o importante é aproveitar para conhecer o trabalho de pesquisadores de outras instituições,
discutir ideias novas e poder contribuir dando continuidade a um trabalho apresentado no próprio evento,
ou até mesmo através dos diversos cursos de atualização que ocorrem durante o congresso. Além de
ampliar os nossos conhecimentos, o CSBC proporciona uma troca cultural com profissionais de todo o
país. Para quem deseja seguir carreira acadêmica ou estar constantemente atualizado e preparado para o
mercado, participar de um evento desta
magnitude se torna crucial e simplesmente
indispensável.
Seja aluno voluntário
Diante disso, aconselhamos a todos que tenham
a oportunidade de ter este evento em sua cidade
que participem, se inscrevam como voluntário
e aproveitem ao máximo a chance de conversar
com estudantes e profissionais de sua área de
pesquisa de diversas instituições nacionais ou
até mesmo internacionais.

Alunos trabalhando no balcão de entrega de credenciais.

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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O Brasil é um país geograficamente muito grande e realizar um evento do porte do CSBC em sua
cidade é uma conveniência que não pode ser descartada. Participar desse acontecimento junto dos
organizadores é um privilégio. Privilégio não só por fazer parte dessa história, mas também por ver a
credibilidade existente e a confiança depositada pelos organizadores em nós, alunos voluntários.
Imprevistos sempre ocorrem
Mas como nem tudo é um “mar-de-rosas”, ao
trabalhar no congresso, percebemos que não
há garantia de que tudo sairá como o
esperado, uma vez que imprevistos podem e
provavelmente irão acontecer. Exemplos de
tais imprevistos não faltam: falha na conexão
do datashow com a máquina disponível para a
apresentação do palestrante, falta de espaço
para a inclusão de mais cadeiras em uma sala
lotada, falha de microfone, ou até mesmo a
impressão de certificados incorretos que
precisam ser corrigidos e reimpressos. A lista
Primeiro dia de congresso, visitantes perdidos em
busca de credenciais e auditórios.
de imprevistos não para por aí e como nos
empenhamos para resolver os contratempos ocorridos, nem sempre é possível reservar um espaço para
assistir uma determinada palestra.
Entretanto, por outro lado, você se torna um guia, uma referência de apoio e auxílio, dedicado a um
evento que recebe um alto número de participantes, sendo que muitos deles visitam pela primeira vez a
cidade em que o congresso é realizado. Você ajuda os participantes desde questões como o horário das
palestras até sugestões de atrações turísticas da cidade e das proximidades. É claro que não é necessário
conhecer tudo que a cidade pode oferecer aos turistas, desde que você saiba orientá-los a procurar
alguma agência de turismo para obter informações mais detalhadas. Assim como também não é
necessário decorar o quadro de horários das palestras, desde que você o tenha sempre em mãos para
consultá-lo. Em princípio não existe nenhum grande treinamento pré-congresso, apenas orientações nos
são passadas e a partir delas, cabe a nós estarmos dispostos a ajudar.
Antes de trabalhar, você visa apenas cumprir horários e resolver os problemas, porém durante as
atividades você percebe que a sua participação é bem maior do que isso. Às vezes pessoas lhe abordam
procurando saber o tema que será transmitido na palestra, ou então, pedem sugestões sobre quais
palestras assistir, você dialoga com elas e desenvolve opiniões sobre os mais diversos assuntos
abordados. Portanto, saber o que está acontecendo ao seu redor é indispensável para manter esse
contato vivo. É também através desse tipo de contato que temos a oportunidade de conhecer melhor a
história e a cultura dessas pessoas de vieram dos mais distintos locais do país e do exterior.
Conselhos para os próximos alunos voluntários
Caso você deseje se tornar voluntário da organização do próximo CSBC ou de qualquer evento da área
de computação, considere atentamente as seguintes dicas e conselhos:
• Para fazer o melhor possível, tente prever os prováveis acontecimentos pra ter em mãos as
ferramentas necessárias em tempo hábil.
• É aconselhável conhecer toda a equipe e se integrar a ela não só como membro, mas como uma
família, porque ninguém trabalha sozinho, muito menos em um evento de grande porte.
• Procure saber quais são as suas tarefas, e se possível iniciá-las com antecedência. Isso é
importante, pois dessa forma evita-se que integrantes que ainda não tiveram contato com certa
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atividade, percam muito tempo aprendendo-a ao invés de auxiliarem em alguma outra tarefa
que já possuem domínio.
• A comunicação constante entre os integrantes da organização (alunos voluntários, professores e
funcionários) é indispensável, principalmente quando ocorrer alguma falha ou alguma mudança
de última hora.
• Também é importante compartilhar as experiências, pois assim todos os integrantes saberão a
maneira correta de proceder diante de situação semelhante.
• Se o evento for realizado no campus de sua instituição e se você não conhece a sua
universidade, procure conhecer melhor. São muitos eventos em paralelo, é essencial saber
orientar sobre a localização dos prédios, das salas, onde ficam as lanchonetes, banheiros, etc.
Nessas horas, o guia com os horários dos eventos será o seus melhor amigo, tenha sempre ele
em mãos.
• Nesse caso, é igualmente importante conhecer os arredores da sua universidade: onde ficam os
bares, hotéis, restaurantes, pontos de ônibus, táxi e etc.
• E por fim, o conselho mais simples e mais impactante que nós compartilharemos é: a notável
diferença que um sorriso no rosto causará naquele que vem até você a procura de ajuda.
Ao ser recebida com um sorriso, a pessoa se sente mais confortada e confiará que você fará o
possível para auxiliá-la.

Fabio Tirelo, coordenador geral do CSBC 2010 (ao centro de azul) e os alunos voluntários: Agripino Gabriel, André
Monteiro, Breno Rocha, Camila Guedes, Cristian Cândido, Daniela Marinho, Elaine Borges, Fabrício Rodrigues,
Felipe Gonçalves, Felipe Moreira, Gabriel Godoy, Guilherme Francis, Guilherme Gasparini, Gustavo Freitas,
Henrique Batista, Igor Ilitch, Karina Haddad, Kelly Cristiane, Leonardo Bernardes, Leone Silva, Marcelo Abi-Acl,
Marcia Cibele, Marcos Gabriel, Marcus Vinícius, Matheus Lincoln, Matheus Vilela, Mirna Silva, Monique Costa,
Nelson Nunes, Pedro Galvão, Pedro Ribeiro, Rafael Eugênio, Rafael Henrique Brasil, Raquel Fernandes, Sylvestre
Somo, Thiago Couto, Tiago Francisco, Vinícius Antônio, Vítor Barbosa, Wellington e Wladiston Paiva. Obs: alguns
alunos do grupo de voluntários não estão presentes na foto.

Concluindo
Participar como aluno voluntário da organização do XXX Congresso da Sociedade Brasileira de
Computação foi uma oportunidade ímpar que sem sombra de dúvidas contribuiu imensamente para o
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nosso crescimento pessoal e acadêmico. Ser voluntário em um congresso como o CSBC é uma
experiência válida e altamente indicada. Agora, além da saudade do congresso que ocorreu aqui em
Belo Horizonte, só nos resta a ansiedade para o próximo que será em 2011, lá em Natal.
Sobre os autores
Karina Haddad é estudante da Graduação Ciência da Computação na instituição Pontifícia
Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG), já foi monitora da disciplina Algoritmos e
Estruturas de Dados I (AEDs I) (2/2009-1/2010), atualmente faz iniciação científica na área de
Engenharia de Software junto com Linguagens de Programação.

Henrique Batista da Silva possui graduação em Sistemas de Informação pela Pontifícia
Universidade Católica de Minas Gerais (2008). Atualmente é aluno do Mestrado em Informática
da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e pesquisador do Microsoft Innovation
Center Belo Horizonte. Tem experiência na área de Ciência da Computação, com ênfase em
Recuperação de Informação. Recentemente se encontra envolvido com pesquisa em recuperação
de informação baseada em busca de vídeos por similaridade.
Mirna Paula Silva é estudante de graduação em Ciência da Computação pela Pontifícia
Universidade Católica de Minas Gerais, já foi monitora da disciplina Algoritmos e Estruturas de
Dados I (1/2008 – 2/2008), possui experiência profissional como Analista de Sistemas (2/2008 –
1/2009) e como Analista de Testes (2/2009 – 2/2010). Esteve envolvida em um grupo de
pesquisa sobre Redes de Sensores Sem Fio (2/2008 – 1/2010) e desenvolveu um trabalho de
iniciação científica nesta mesma área.
Guilherme Francis de Noronha é formado no ensino médio pela Escola Estadual Santos
Dummont (2007) e teve ingresso no curso de bacharelado em Ciência da Computação pela PUCMinas em 2008. Possui cursos de informática pelo SENAC-Minas. Trabalhou como voluntário
duas vezes pela PUC-Minas como monitor de feira de ensino (PUC Aberta), como monitor
voluntário pela CDI-Minas durante o Batismo Digital 1.0 e 2.0 e como voluntário na organização
do CSBC 2010. Possui pesquisa científica na área de tratamento de informação com
conhecimento em sistemas Folksonômicos. Estudou na PUC-Minas até o 5º período e atualmente
encontra-se em processo de intercâmbio para estudar na Universidade do Porto (Portugal).
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Adicionando Batom aos Bits & Bytes
Conheça os vencedores do 1º Concurso de Redações da SBC Horizontes
Carina F. Dorneles, UFSC - dorneles@inf.ufsc.br
Carla Alessandra L. Reis, UFPA - clima@ufpa.br
Gisele L. Pappa, UFMG - glpappa@dcc.ufmg.br
Em celebração ao primeiro aniversário da SBC Horizontes, foi realizada a primeira
edição do Concurso de Redações da SBC Horizontes. Este concurso é uma iniciativa
para explorar e gratificar o potencial criativo de nossos jovens, identificando e
reconhecendo novos talentos, incentivando uma maior participação junto à
sociedade. Para a primeira edição do concurso, o tema selecionado foi Computação
para Meninas: Adicionando Batom aos Bits e Bytes. Confira nessa edição as
redações premiadas.
O Concurso
Em celebração ao primeiro aniversário da SBC Horizontes, foi realizada a primeira edição do Concurso
de Redações da SBC Horizontes. Este concurso é uma iniciativa para explorar e gratificar o potencial
criativo de nossos jovens, identificando e reconhecendo novos talentos, incentivando uma maior
participação junto à sociedade. Para a primeira edição do concurso, o tema selecionado foi
Computação para Meninas: Adicionando Batom aos Bits e Bytes
O concurso foi dividido em duas categorias: estudante e profissional. Os tópicos de interesse para as
redações incluíram qualquer assunto relacionado a ser aluna ou profissional (do sexo feminino) em
Computação. As redações devem ter entre 600 e 1000 palavras e serem escritas em português. Cada
redação foi avaliada por pelo menos duas participantes da comissão avaliadora. As avaliadoras não
tiveram conhecimento qualquer sobre a autoria das redações. Os critérios de avaliação incluíram:
apresentação (legibilidade), conteúdo (adequação ao tema proposto, coerência, coesão) e expressão
(correção em relação à língua portuguesa). A comissão avaliadora desta primeira edição do concurso
foi formada por várias profissionais (de ensino, pesquisa e indústria). Os trabalhos foram coordenados
pelas professoras: Carina F. Dorneles (UFSC, Florianópolis/SC), Carla Alessandra Lima Reis (UFPA,
Belém/PA) e Gisele L. Pappa (UFMG, Belo Horizonte/MG). A SBC Horizontes agradece a todas as
profissionais envolvidas na avaliação e na coordenação da primeira edição do concurso: a todas, o
nosso mais profundo “Muito obrigada!!!”.
Os Prêmios
Cada categoria teve prêmio para o primeiro lugar e menções honrosas para as quatro redações seguintes
(2º a 5º lugares). Cada redação premiada em primeiro lugar está publicada na íntegra nessa edição, e
sua autora está automaticamente cadastrada como sócia da SBC para o ano de 2010/2011. As demais
redações premiadas têm um resumo publicado também nessa edição. Cada uma das premiadas tem
também seu perfil publicado. Além disso, a Editora Bookman vai premiar os primeiros lugares de cada
categoria com a Série de Livros Didáticos do Instituto de Informática da UFRGS.

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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As Redações Premiadas
CATEGORIA ESTUDANTE
TÍTULO: Processamento de hormônios: confabulando sobre um universo naturalmente enigmático
AUTORES: Amanda do Socorro de Oliveira Martins, asomartins@gmail.com, UFPR
Adriano Velasco Nunes, advelasco@gmail.com, PUC-PR
A discussão de temáticas relacionadas ao papel da mulher na sociedade resulta, na
maioria das vezes, em calorosos, polêmicos e intermináveis debates, que não
necessariamente reproduzem um senso comum e nem apresentam uma conclusão
absoluta. Após tantas conquistas, o sexo (nada) frágil ainda sente a necessidade de
ratificar que possui os mesmos direitos, deveres e capacidades de um homem. E por
que na Computação seria diferente?
Quem estuda ou trabalha com tecnologia certamente sabe de histórias sobre mulheres e computação.
Embora situações de preconceito, salário e outros tipos de discriminação discutidos com frequência não
sejam mais facilmente identificados, as estatísticas atuais ainda demonstram que trata-se de um setor
predominantemente masculino. Contrariando talvez algumas expectativas, a parcela que aceitou o
desafio de enveredar pelos caminhos tortuosos da computação tem saído melhor que a encomenda!
É importante ressaltar que, até pouco tempo atrás, as mudanças observadas no mercado de trabalho e na
comunidade acadêmica faziam parte apenas do imaginário de um grupo restrito de mulheres da área. Na
tentativa de reverter esta configuração nada igualitária, muitas instituições estão incentivando a participação
feminina na computação. Estas iniciativas buscam, entre outros propósitos, quebrar alguns paradigmas
equivocados sobre o assunto. Afinal, produzir conhecimento, exercer funções complexas ou outras atividades
na informática são tarefas designadas para um profissional qualificado, independente de quem ele seja.
Existem algumas suposições para justificar o real motivo pelo qual muitas mulheres decidem não
escolher esta carreira. Ao analisar o contexto histórico, as tarefas eram categoricamente divididas.
Saindo da caça ou da luta e entrando na esfera da ciência, essa divisão perdurou por algum tempo.
Apesar disso, é possível lembrar de personalidades femininas que faziam parte de uma minoria
intrépida que fez a diferença mesmo em condições desfavoráveis. Não se pode esquecer que a primeira
programadora historicamente reconhecida foi uma mulher.
Além dos aspectos históricos, existem questões culturais, sociais e biológicas levadas em consideração
para entender o problema. É possível que idéias difundidas antigamente ainda prejudiquem o avanço
feminino em alguns setores. Por este motivo, é importante esclarecer que a computação necessita deste
público justamente por ele constituir um grupo de pessoas com interesses, potenciais e experiências
diferentes. Esta diversidade pode ser decisiva para o desenvolvimento da área.
A mulher de fases, talentos e progressos
Se dois humanos pensam e trabalham de forma distinta, por que com dois gêneros seria igual?
Mulheres são mulheres, ponto final. São sensíveis, observadoras, criativas, organizadas e até
perfeccionistas. Mas isto não é uma unanimidade, o que as torna ainda mais especiais e não rotuláveis.
É por este e outros motivos que existem grandes empresas e projetos liderados com sucesso por
mulheres, bem como equipes mistas que executam suas tarefas com extrema sintonia.
A figura a seguir ilustra “na prática” algumas mudanças importantes que estão ocorrendo no ambiente
no qual a mulher está inserida. Trata-se de uma paródia em quadrinhos da música “Eduardo e Mônica”,
da banda Legião Urbana. Em um primeiro momento, certamente estas famosas tirinhas poderiam ser
vistas apenas como uma cômica história de um casal da Informática. Entretanto, ao analisar as
situações, nota-se que a “Mônica” é apresentada como uma personagem extremamente inteligente,
segura e decidida. Seus objetivos acadêmicos, profissionais e pessoais foram atingidos plenamente,
sem abrir mão de um em detrimento do outro.
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Exemplo de um perfil atual da mulher na computação

Abstraindo os detalhes fictícios da história e, considerando que a versão original da música já apresenta
uma mulher determinada e até mais independente que o próprio parceiro, projetar isso para o contexto
da computação é viável. Todavia, para ser retratado de forma tão carinhosa e respeitosa por um autor,
no sentido masculino da palavra, a mínima certeza que se pode ter é que este e outros perfis
semelhantes já estão presentes neste universo. Consequentemente, suas realizações também.
Concluindo
Manter o assunto em pauta é fundamental para gerar novas estratégias e estimular o ingresso do
público feminino na computação, diminuir a evasão de estudantes e profissionais para outra área e,
principalmente, fortalecer os grupos já existentes. Este fortalecimento é absolutamente necessário para
que pequenos núcleos dispersos possam se comunicar, estabelecer elos e disseminar informações
pertinentes a este tema. A energia conjunta por um interesse em comum é um ponto chave para
construir grandes comunidades.
As palestras, workshops, encontros ou eventos que enfatizam positivamente a participação da mulher
na ciência, sobretudo na computação, constituem um caminho eficiente para despertar a curiosidade de
entusiastas receosas de uma aproximação com este mundo. Apresentar a este público as diversas
oportunidades e áreas de atuação existentes e atrair esta parcela já é uma grande chance de
desmistificar as idéias equivocadamente plantadas no passado.
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E neste belo cenário de engenheiras, bacharéis, tecnólogas, pesquisadoras, analistas, geeks,
programadoras, técnicas, professoras e estudantes, espera-se que o comportamento observado continue
a ser algo como uma tendência a construir grandes feitos munindo-se essencialmente de três
ferramentas: bits, bytes e batom.
CATEGORIA PROFISSIONAL
TÍTULO: Jeitinho feminino na Computação
AUTORA: Rosana Teresinha Vaccare Braga, rtvb@icmc.usp.br, ICMC/USP
Essa redação apresenta uma reflexão sobre a presença da mulher na computação a
partir do relato de uma trajetória profissional. Dos bancos escolares à universidade,
do mercado de trabalho às funções acadêmicas, a aptidão feminina se revela.
Ser professora era um sonho de infância, de quando brincava com minhas amigas no quintal de casa.
Não era algo que eu sonhasse sozinha, como ser analista de sistemas, outro sonho que passei a
acalentar desde que descobri a existência dessa profissão, lá no início dos anos 80. Imaginava como
seria entrar numa empresa que não tinha computador enem ideia de para que servia, e conseguir, em
poucos meses, implantar um sistema que viria a tornar tudo muito mais organizado para todos. Quantas
oportunidades de negócio eram perdidas quando não se podia contar com a ajuda dessa invenção
fantástica que hoje faz parte de nossas vidas?
Corri atrás do sonho, sem nunca me questionar se o fato de ser mulher poderia atrapalhar de alguma
forma. Só depois fiquei sabendo que a presença de mulheres na computação não era propriamente uma
novidade: no século XIX tivemos a primeira programadora de computadores, Ada Lovelace, e uma
linguagem de programação levou seu nome (Ada). Aprendi que o jeito carinhoso de lidar com as coisas
faz de nós mulheres especialmente aptas para desempenhar funções relacionadas à computação. E são
tantas e tão variadas essas funções.
Porém, antes disso é preciso estudar Computação. Na universidade somos, sim, valorizadas pelos
colegas de classe. No início pelo nosso senso de organização, que nos permite manter as anotações
legíveis e emprestá-las aos colegas desesperados na semana de provas. Mas também pela nossa
facilidade em trabalhar em equipe, de atuarmos como líderes no momento de tomar decisões ou
moderadoras em situações que os meninos têm tendência a arrumar confusão. Observem que muitas
turmas têm meninas como representantes de sala, mesmo sabendo-se que as meninas são minoria na
sala. Por que isso ocorre? Não tenham dúvida, é porque as meninas têm um jeitinho todo especial em
atuar como intermediárias entre a turma e os professores. E por aí vai...
No fim do curso, no momento de conseguir estágio ou emprego, as meninas continuam se saindo muito
bem. Felizmente, na área de computação, não há nada que possa servir de empecilho para o ingresso
das mulheres no mercado de trabalho. Somos tão capazes quanto os homens; vamos à luta, aprendemos
a lidar com hardware e software, a programar, aprender novas tecnologias, enfrentar desafios, lidar
com pessoas, conviver com chefes muitas vezes insuportáveis (as mulheres tendem a suportar isso
melhor do que os homens), entre muitas outras coisas com que nos defrontamos na vida profissional. O
mais importante é que, a partir do momento em que nos apaixonamos pela computação, não há mais
volta, é amor pra toda vida. E há pouca coisa melhor do que trabalhar no que se gosta. Todos os
desafios passam a ser desfrutados com alegria e cada passo que se dá é uma vitória.
Em minha trajetória, fui analista de sistemas por mais de dez anos. Consegui realizar meu sonho de
levar a automação a empresas que precisavam disso como ferramenta para melhorar seus negócios e
superarem a concorrência. Nesse período dediquei-me com muita alegria a desenvolver software para
diferentes empresas, e nunca tive problemas por ser mulher, mãe e esposa. Aprendi muito e senti-me
sempre recompensada pela minha profissão.
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Mas hoje, olhando em perspectiva os caminhos que trilhei, eu me pergunto se as brincadeiras da infância
à frente das salas de aula imaginárias não foram como preces ao destino. Pois aquele sonho distante se
concretizou com o mestrado e o doutorado. Tornei-me uma professora. Abracei a tarefa de ensinar a arte
da computação para meninos e meninas, em particular levando a eles minha experiência como
desenvolvedora durante uma década. E a atividade de analista de sistemas? Bem, continuo exercendo-a
sutilmente em meio às atividades acadêmicas. Sistemas estão por toda parte, incluindo aqueles que passo
como trabalho aos alunos de graduação, que são usados como forma de avaliação de trabalhos de
mestrado e doutorado que oriento, e os sistemas administrativos que a Universidade desenvolve e para os
quais posso participar como consultora no desenvolvimento ou como usuária final.
Mulheres na computação? Na época em que me formei éramos quase metade da sala. Após anos
acompanhando a diminuição desse número, percebo que está em curso um movimento inverso: o
número de meninas que escolhem carreiras relacionadas à computação vem crescendo nesses dois
últimos vestibulares. Fico muito contente com isso. A proporção há de se restituir; chegará o dia em
que mais e mais meninas descobrirão que o mundo da computação tem muito a ver com o universo
feminino. Ada Lovelace já sabia disso – e não era apenas intuição.
As Menções Honrosas
Entre bytes e batons
Thais Krischer (UFRGS)
Quando vi o concurso de redações, fiquei em dúvida se dava para escrever algo irreverente. Pensei
então nas meninas que leriam e na quantidade de textos sérios e profundos que teriam de avaliar...
Cheguei à conclusão de que, mesmo sem as conhecer, queria que tivessem um tempinho de descanso
lendo esta redação.
Máquina em Formato de Mulher: Computação para meninas: adicionando batom aos bits e bytes
Vânia Neves Barbosa (Unipê), Ryan Ribeiro de Azevedo (UFPE), Eric Rommel (UFPE)
Fazendo uma comparação abstrata, lógica e romântica, esta redação utiliza diversos conceitos da área
de informática associando-os a atos personificados e físicos da mulher, de maneira divertida, porém
bem próximo da realidade, não levando em consideração, obviamente, as exceções. Com seu espaço
conquistado e em constante ascensão, a mulher há muito participa efetivamente de todas as áreas de
conhecimento, e com a informática não poderia ser diferente. Assim, a perfeita comparação entre a
mulher e a máquina pode ser de maneira burlesca aqui apreciada nesta redação, que participa na
categoria Estudante (ensino médio, nível superior ou pós-graduação).
Muito Mais do que Cérebros Brilhantes
Karina Mochetti de Magalhães (Unicamp)
Até que ponto os estudos sobre as razões da dominância masculina em áreas relacionadas à tecnologia
da informação expressam a realidade? Será que analisar números e probabilidade não é uma solução
“exata” demais? E se tentássemos esquecer os números – mesmo que por um instante – e
observássemos as pessoas por trás das carreiras? Esse é o objetivo principal deste texto: revelar as
verdadeiras mulheres por trás dos cérebros brilhantes e pioneiros, de cujos trabalhos em computação
sempre nos orgulhamos muito. Grace Hopper, Ada Lovelace e Anita Borg, como são as verdadeiras
mulheres, além das pesquisadoras?
Bits, Bytes e Batom
Larissa Pimentel (UNAMA)
Crescemos entre bonecas e babados. Quando pequenas nos borrávamos com a maquiagem de nossas
mães e saíamos escorregando em cima de seus sapatos altos. É inegável que somos mais delicadas e
nos destacamos em meio ao alto teor de testosterona onde fomos nos encaixar. Com o passar do tempo
nos habituamos com expressões surpresas quando olham para nós, figuras de brincos e saias,
convertendo números em binário e achando a aula de arquitetura de computadores o máximo. Nos
importamos com o cabelo, usamos maquiagem, fazemos dieta, somos indecisas na hora de comprar
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sapatos e nos descabelamos com aquele algoritmo que não executou. Posso assegurar que somos os
personagens que faltaram durante tanto tempo. É importante que tenhamos ciência do papel que
desempenhamos na defesa dos nossos interesses e em mostrar nossas idéias ao mundo. Garotos não são
tão felizes se não têm uma menina sentada por entre eles durante as aulas. Qualquer ambiente sem uma
de nós é caótico, eles sabem muito bem disso. Somos algoritmos eficientes, UMLs perfeitas,
superpipelines. Se alguém ainda duvida da nossa inegável supremacia, isso é um aviso: Chegamos
como forma de equilíbrio, somos boas, somos contagiantes e não vamos mais arredar o pé daqui. Ué, e
por quê? Como se eles quisessem...
O Talento Excepcional
Fabiana Santana (USP)
Infelizmente, como ainda acontece na maioria das profissões, o reconhecimento do trabalho das
chamadas “minorias” ocorre apenas em casos isolados. O trabalho e o talento excepcional sempre
foram e sempre serão reconhecidos, não importa o sexo ou a raça. Os exemplos são inúmeros: Ada
Lovelace, Mme. Curie, Pelé, Aleijadinho, Muhammad Ali... Porém, esta não é a forma correta de se
abordar a questão. Embora seja louvável o reconhecimento da importância de uma mulher para a
Computação, ou para outra área qualquer, ele não é nada comparado ao reconhecimento da importância
de todas as mulheres para a Computação.
Perfil dos Autores Premiados
Amanda do Socorro de Oliveira Martins, asomartins@gmail.com, Universidade Federal do Paraná.
Amanda possui graduação em Ciência da Computação pelo Centro Universitário do
Pará (CESUPA) e é concluinte da pós-graduação em Análise e Projeto de Sistemas
Orientado a Objetos pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Participou de alguns
projetos de Sistemas de Informação em Saúde e Epidemiologia no Laboratório de
Geoprocessamento do Instituto Evandro Chagas (IEC). Atualmente desenvolve
pesquisas nas áreas de Inteligência Artificial aplicada a Saúde e Padrões de
Interoperabilidade em Sistemas de Saúde. Possui interesse em trabalhar com análise,
projeto e documentação de sistemas.

Adriano Velasco Nunes, advelasco@gmail.com, Pontifícia Universidade Católica do Paraná (coautor de Amanda do Socorro de Oliveira Martins)
Adriano está no último ano do curso de Bacharelado em Ciência da Computação na
Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR). Atua como bolsista PIBIC/CNPQ no
projeto "Identificando emoções em e-mails", envolvendo Computação Forense, Ontologia,
Data Mining e Information Retrieval. Pretende continuar na área acadêmica e ingressar em
um programa de mestrado em Ciência da Computação.

Eric Rommel, UFPE
Eric é mestrando em Ciência da Computação pelo Centro de Informática da
Universidade Federal de Pernambuco (CIn-UFPE) na área de Inteligência Artificial. É
Tutor Virtual do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), pela Universidade
Federal Rural de Pernambuco (UFRPE). Possui Graduação em Ciências da
Computação pelo Centro Universitário de João Pessoa (UNIPÊ) e é Pesquisador dos
grupos ORCAS (Objects, Rules, Constraints and Components for Agents and
Simulations), SWORD (Semantic Web and Ontology Research and Development
Group), ambos do CIn-UFPE, e WRCO (Web, Representação do Conhecimento e
Ontologias), do DCI-UFPB.
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Karina Mochetti de Magalhães, mochetti@ic.unicamp.br, IC - UNICAMP.
Karina terminou seu mestrado em Marca d'Água e Proteção de Direitos Autorais em
2009, e agora está fazendo doutorado em Criptografia Pós-Quântica, ambos pela
Unicamp. Graduou-se em Engenharia de Computação pela UNICAMP em 2006, e
durante o curso fez uma pesquisa de um ano em Visualização de Imagens Médicas.
Além de Criptografia e Processamento de Imagens, se interessa em Programação de
Jogos, especialmente para a plataforma PSP da Sony. Em 2008, recebeu o Google
Brasil Women in Technology Award junto a cinco outras profissionais em computação.
Seus objetivos futuros incluem trabalhar com pesquisa - seja no setor acadêmico ou
privado - e cursar uma segunda faculdade em Cinema ou Literatura.

Larissa Monteiro Pimentel, mplarissa@gmail.com, UNAMA
Larissa está cursando o 6º semestre em Ciência da Computação na UNAMA
(Universidade da Amazônia) e atualmente faz estágio no Banco do Brasil na área de
desenvolvimento de softwares aplicativos. Descobriu que seu interesse era em
computação aos 6, curiosa com o 486 da minha mãe. Hoje em dia a computação faz tão
parte da sua vida que nem sabe dizer o que mais gosta nela. Pretende seguir o ramo da
programação ou retomar seus projetos de infância e investir na computação gráfica.

Rosana Teresinha Vaccare Braga, rtvb@icmc.usp.br, ICMC – Universidade de São Paulo.
Rosana é docente e pesquisadora no grupo de Engenharia de Software do Departamento de Sistemas de Computação do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da Universidade
de São Paulo (campus São Carlos), instituição pela qual se graduou em Bacharelado em
Ciências de Computação (1986) e obteve mestrado e doutorado em Ciências da Computação e
Matemática Computacional (1998 e 2003). Foi analista de sistemas e consultora de empresas
privadas por mais de dez anos. Atualmente é coordenadora do curso de Bacharelado em
Informática do ICMC-USP. Atua na área de Engenharia de Software com ênfase em linha de
produtos de software, desenvolvimento de software orientado a aspectos, desenvolvimento
orientado a componentes e serviços, geradores de aplicações, frameworks e padrões.

Ryan Ribeiro de Azevedo, UFPE.
Ryan é doutorando e mestre em Ciência da Computação (Inteligência Artificial) pelo Centro de
Informática da Universidade Federal de Pernambuco (CIn-UFPE). Professor Efetivo da
Universidade Federal do Piauí lotado no Departamento de Sistemas de Informação e pesquisador
dos grupos SWORD (Semantic Web and Ontology Research and Development Group) do CInUFPE e do WRCO (Web, Representação do Conhecimento e Ontologias) do DCI-UFPB.

Thais Krischer, thaisck@gmail.com, UFRGS
Thais é Jornalista pela Federal do Espírito Santo (UFES) e atualmente está cursando
Ciência da Computação na Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Foi assistente de
pesquisas de mestrado e doutorado na Alemanha (FZJ), tem uma empresa de
manutenção de computadores (Vix Informática) e é revisora e redatora freelancer.

Vania Neves Barbosa, Unipê
Vânia Neves Barbosa é graduanda em Ciências da Computação pelo Centro
Universitário de João Pessoa - UNIPÊ, atualmente é estagiária da Fábrica de Software
da instituição, onde atua em atividades referentes a desenvolvimento web e Engenharia
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Mulher, Política e Computação
Uma paralelo da atuação feminina na política e na computação
Tania F. C. Tait, tait@din.uem.br, Universidade Estadual de Maringá
Muito se fala em participação da mulher em todos os setores da sociedade.
Entretanto, em algumas áreas, como a tecnológica, a presença das mulheres vem se
tornando cada vez mais rara. Paralelo a esse fenômeno, em outra área, a política
também se ressente da presença feminina. O presente artigo traz uma reflexão sobre
a ausência da mulher tanto na política como na computação, traçando um paralelo
da falta de motivação para a atuação feminina nas duas áreas a partir da prática de
discriminação contra a mulher existente na sociedade, ainda nos dias de hoje.
Um pouco de história
Para entender a participação da mulher na sociedade torna-se relevante conhecer a história das
mulheres. Existem livros disponíveis (tais como [1] e [2]) que tratam do assunto pautados na premissa
de que o movimento feminista foi uma das maiores revoluções de todos os tempos, por tratar-se de uma
revolução cultural, a qual transcendeu países, religiões, estrutura familiar e a sociedade de modo geral.
Em vários períodos históricos encontram-se mulheres batalhadoras que despontaram em várias campos:
na literatura, na medicina e nas artes. Muitas dessas mulheres atuavam disfarçadas de homens para
poderem ter sua presença garantida na sociedade. Vale lembrar também as mulheres queimadas na
fogueira pela Inquisição na Idade Média, tais como curandeiras e líderes, por serem diferentes das
demais pessoas. Registros mostram a existência dessas mulheres, como a bibliotecária copista Cristina
que viveu nos mosteiros transcrevendo e traduzindo trechos de textos cristãos.
Com mais força, a Revolução Francesa começa a colocar em xeque a dominação sobre a mulher como
algo natural. Aquele período histórico nos legou a Declaração dos Direitos da Mulher, que já colocava
a emancipação da mulher e a ocupação de espaços públicos na ordem do dia. Vale lembrar que a sua
idealizadora, Olympe de Gouges, foi guilhotinada dois anos após a publicação da declaração.
Entretanto, nem a Revolução Francesa nem outras revoluções ou mudanças de regime de governo
estenderam o direito ao voto à mulher. Para se ter uma breve idéia, as mulheres começaram a votar nos
Estados Unidos em 1920 e na Itália em 1945. No Brasil, em 1932, o código eleitoral permitia o voto
para mulheres casadas desde que com autorização dos maridos e de mulheres solteiras com renda
própria. Apenas em 1946, o direito ao voto foi estendido para todas as mulheres. A luta por direito ao
voto foi árdua e conquistada pelas mulheres que sempre buscavam, também, a igualdade política.
Para se ter uma idéia da invisibilidade da mulher, lutadoras pela Proclamação da República, como a
maestrina e compositora Chiquinha Gonzaga, nunca apareceram em livros de História ao lado dos
homens que defendiam a mudança de regime político no Brasil. Não se pode deixar de lembrar que
existiram mulheres guerreiras como Anita Garibaldi, Bertha Lutz, Olga Benário, entre outras que fizeram
parte da nossa história. A partir da década de 1960, o movimento feminista, já considerado por alguns
historiadores como a maior revolução de todos os tempos, começa a se fortalecer e coloca a pauta de
modificação de conceitos e práticas masculinas e o respeito às diferenças entre mulheres e homens.
De lá prá cá, as mulheres passaram a se inserir em todas as áreas de atuação. Antes relegadas à
ocupação de áreas ditas “femininas” (como magistério e enfermagem, que são áreas do “cuidar”,
considerada uma característica marcadamente feminina) as mulheres passam a desafiar essa sociedade
e tornam-se cientistas, engenheiras, políticas, matemáticas, físicas, entre outras. Na atualidade, as
mulheres ocupam os postos de trabalho de acordo com sua escolha e não mais pautada no papel de
“cuidadora”, como se não lhes restasse outra possibilidade de vida profissional, social ou política.
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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Mulher na política
No Brasil, as mulheres começam a participar mais ativamente da vida política, em movimentos contra a
ditadura militar, contra o alto custo de vida, pela anistia política, por creches e afins. Inclusive, surge a
mulher guerrilheira na luta contra a ditadura militar2. A luta por organização sindical começa nesse
período. A partir dos anos 80, são incorporadas nas lutas sindicais temas como a desvalorização e a
diferença salarial entre mulheres e homens, a ausência de infra-estrutura para a trabalhadora gestante e
a violência no local de trabalho. Em paralelo surge o movimento de mulheres de bairros populares com
reivindicação por escolas de qualidade, centros de saúde, água potável, moradia, legalização de terrenos,
enfim temas do cotidiano das mulheres e homens. Partidos de esquerda incorporam as lutas feministas e
começa a implementação de políticas públicas para as mulheres e o aparato estatal para tratar e
implementar essas políticas. Discute-se o programa integral de saúde da mulher. A violência contra a
mulher é tirada da vida privada e o seu combate passa a ser uma questão de ordem pública. São criadas as
delegacias da mulher, conselhos da mulher e órgãos municipais de atendimento à mulher. Toda essa
movimentação por políticas públicas é reflexo de organizações de mulheres e de suas inserções na vida
política do país. Os setoriais de mulheres de vários partidos tiveram um importante papel nesse
período, principalmente ao colocar as políticas públicas como pauta de seus governos.
Os anos 90 demonstraram que o feminismo multiplicou os espaços e os lugares de atuação,
diversificando as formas de luta. Movimentos específicos são fortalecidos: mulheres negras, mulheres
pobres, sindicalistas, lésbicas, católicas progressistas e outros movimentos colocam suas reivindicações
para a sociedade. Ações afirmativas, como as cotas de 30% de mulheres nas direções sindicais,
partidárias e nas candidaturas aos cargos legislativos, foram medidas que contribuíram para superar a
pouca presença das mulheres nos espaços de decisão política. As lutas da mulher, sua exclusão e a
desigualdade existente tornam-se, finalmente, visíveis no Brasil.
Entretanto, na atuação político-partidária brasileira, a presença das mulheres foi diminuindo. O Brasil
ocupa a 104ª posição no mundo em países com mulheres que atuam em cargos eletivos (TSE, 2009).
Trata-se de apenas 8,8% de presença feminina na política. Ficamos atrás, inclusive de países do mundo
árabe cuja estrutura inibe a participação das mulheres. Nas últimas eleições, as mulheres não ocuparam
a cota de 30% e o número de eleitas ficou aquém do esperado. Dados do Tribunal Superior Eleitoral
mostram que nas eleições de 2006, de um total de 2.498 candidatas, apenas 178 mulheres foram eleitas,
distribuídas conforme mostra o quadro 01 abaixo.

Dados mostram também que poucas mulheres se dispuseram a sair como candidatas. Muitas dessas
mulheres citam as dificuldades de atuação na vida política, pois além dos afazeres inerentes à essa
atuação, elas acumulam as tarefas domésticas de cuidar da casa e dos filhos. Além disso, as mulheres
citam o pouco incentivo dado pelos partidos políticos que, de modo geral, privilegiam a participação
masculina.
E na computação?
A partir de uma participação mais ampla das mulheres nos anos 1980, na área de computação, tanto nas
universidades como nas empresas, a situação foi se modificando até que a ausência das mulheres na
2

http://www.spmulheres.gov.br
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computação começa a ser notada. De fato, a História da Computação nos traz muitas mulheres que
tiveram papel fundamental em suas áreas de atuação. Entre elas, citam-se3 Ada Byron King (18151852), matemática que criou o primeiro programa de computador, e Grace Hopper (1906-1992),
criadora da linguagem COBOL (Common Business Oriented Language).
A Sociedade Brasileira de Computação apresentou uma análise da redução gradativa da presença
feminina na computação, no Boletim Especial Mulheres na Computação, de março/maio de 2006 [3].
Pelos dados apresentados, é notório que a área tornou-se predominantemente masculina. Porém, não se
sabe ainda o que motivou a evasão das mulheres da área de computação.
Para se ter uma idéia, em nossa Universidade (UEM), a presença cada vez menor de meninas vem
sendo notada a cada ano, como ocorre em outros locais no Brasil e no mundo. Em 2007, fizemos um
levantamento junto à Diretoria de Assuntos Acadêmicos para confirmar a ausência das meninas, visto
que as pessoas comentavam o fato, mas não se tinham dados concretos a respeito. Os dados levantados
de 1998 a 2007 mostraram que as meninas foram “sumindo” da computação paulatinamente. Do total
de 11 ingressantes no vestibular de 1998 em uma turma de 40 alunos, o número foi caindo a cada ano,
a ponto de ter duas ingressantes em 2007. Não foram comparados os dados com o número de meninas
que presta vestibular, mas o fato é que se torna, cada vez mais comum, termos turmas apenas de
meninos.
Os fatores que ocasionam a pouca presença das mulheres na computação e nas áreas tecnológicas têm
motivado várias pesquisas. Alguns elementos, no entanto, podem ser colocados para discussão: (1) a
falta de incentivo para as carreiras tecnológicas; (2) a jornada de trabalho árdua na área de computação;
(3) o mito de que quem faz computação é nerd.
Com relação à falta de incentivo para as carreiras tecnológicas, a sociedade, de modo geral, continua
cultuando a imagem do “menino engenheiro”, o empreendedor, que vai à luta. Ainda se encontram
livros didáticos que mostram figuras do tipo: “O Joãozinho joga bola na rua. A Mariazinha olha pela
janela”. Não vamos discorrer sobre o papel formador da escola, mas vale registrar a influência que a
escola tem na busca das carreiras profissionais.
No tocante à jornada de trabalho árdua, é cada vez mais crescente o número de mulheres que busca
conciliar atividade profissional e familiar, com valorização de áreas que lhes possibilitem
compatibilizar as duas atividades. A área de computação, principalmente para a atuação em empresas,
segue um rígido esquema em que a prioridade são os clientes e é tudo para “ontem”. Mesmo na carreira
acadêmica e científica a presença das mulheres é muito menor do que a dos homens.
E o item “nerd”? Muitas meninas se assustam com o termo e com a postura dos que chamam “nerd”.
Quem de nós, mulheres, que atuam na computação, nunca se depararam com uma cara de surpresa e
exclamação ao saberem que somos da área de computação, como se fosse algo de outro mundo?
E o que liga mulheres, política e computação?
A despeito das peculiaridades da política e da computação, pode-se questionar a pouca presença das
mulheres nas duas áreas, as quais possuem em comum, que em seus primórdios configurou-se como
uma área particularmente masculina. O computador surgiu na década de 1940 e nesse período histórico
também começa a participação das mulheres na política. No entanto, durante séculos a presença
feminina nas duas áreas foi marginalizada, como se as mulheres tivessem que ocupar postos prédeterminados pela sociedade, de acordo com as características de fragilidade e cuidado. Poucas
mulheres se destacaram na computação e poucas mulheres se destacaram na política. A própria
formação cultural, ainda nos dias de hoje, impõe às mulheres a busca de papéis que as torne boas mães,
esposas e filhas. A incursão em papéis que extrapole essa visão faz com que a sociedade tenha que

3
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buscar sua própria redefinição para aceitar essa mulher que rompe com uma cultura milenar de
discriminação e exclusão social.
Considerações finais
Não se deve discutir a pouca presença das mulheres na computação sem avaliar o contexto da
participação das mulheres na sociedade. Marginalizadas quando atuam na vida política, discriminadas
quando escolhem carreiras ditas “masculinas”, as mulheres e também os homens que lutam pelo fim da
discriminação contra a mulher têm muito trabalho a fazer. Este artigo buscou trazer uma reflexão com
relação à pouca participação das mulheres em áreas ditas masculinas, a partir da visão da história das
mulheres na nossa sociedade, marcada por lutas na busca da igualdade. O texto também procura trazer
a reflexão da participação em outras áreas como na esfera política, na qual as mulheres têm pouca
presença e ficam alijadas do processo de decisão das políticas públicas que refletirão em seu dia-a-dia.
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Premiados do CTIC e CTD
Conheça os grandes vencedores das mais tradicionais premiações da SBC
Todos os anos, a SBC premia os melhores trabalhos de doutorado, mestrado e
iniciação científica através dos concursos CTD e CTIC. A apresentação dos
trabalhos concorrentes e a premiação acontecem durante o Congresso da sociedade.
Confira nesse artigo os trabalhos premiados em 2010 e conheça os grandes
vencedores de cada categoria.
Concurso de Teses e Dissertações – CTD
O CTD seleciona e premia as melhores teses de doutorado e dissertações de mestrado da área de
Computação do país, concluídas (i.e., defendidas e aprovadas) no período de 1 de janeiro de a 31 de
dezembro do ano anterior. Os artigos de teses e dissertações passam por uma etapa inicial de seleção a
qual escolhe seis teses de doutorado e dez dissertações de mestrado para a segunda fase. Na segunda
fase, os artigos são apresentados no CTD, o qual é um dos eventos integrantes do Congresso da SBC.
A coordenação do CTD 2010 foi realizada pelos professores Maria Cristina Ferreira de Oliveira (do
ICMC-USP/São Carlos) e Luis Enrique Zárate Galvez (da PUC Minas). O quadro 1 apresenta os
premiados no CTD 2010 nas categorias tese de doutorado e dissertação de mestrado.
Tese de Doutorado
1º Lugar: Adriano
Veloso
(UFMG):
"Demand-Driven
Classification". Orientador: Wagner Meira.

Associative

2º Lugar:

Letícia Bueno (COPPE-UFRJ): "Hamiltonian Cycles in Kneser
Graphs". Orientadores: Celina M. H. de Figueiredo, Luerbio Faria e
Peter Horák.
3º Lugar: Alberto Miranda (UNICAMP): "Grafos Pfaffianos e Problemas
Relacionados". Orientador: Cláudio Lucchesi.
Dissertação de Mestrado
1º Lugar: Fernando
Trebien
(UFRGS):
"An
efficient
GPU-based
implementation of recursive linear filters and its application to realistic
real-time re-synthesis for interactive virtual worlds". Orientador:
Manuel Oliveira.
2º Lugar: Márcia Cerioli (COPPE-UFRJ): "L(2,1)-colorações: algoritmos e
limites superiores em classes de grafos". Orientador: Daniel Posner.
3º Lugar: Eduardo Silva (UFPR): "Gerenciamento de chaves públicas
sobrevivente baseado em grupos para MANETs". Orientadores: Aldri
dos Santos e Luiz Carlos Albini.
Quadro 1. Premiados no XXIII Concurso de Teses e Dissertações, 2010

A seguir, estão o resumo e a minibiografia dos premiados em primeiro lugar no CTD.
Classificação Associativa Sob-Demanda, por Adriano Veloso (UFMG)
O objetivo primordial das máquinas é o de ajudar pessoas a resolver problemas. As soluções para tais
problemas são geralmente programadas por especialistas, de tal forma que as máquinas precisam
apenas seguir os passos que foram especificados no programa. No entanto, as soluções para alguns
problemas são muito difíceis de serem programadas explicitamente. Nestes casos, ao invés de
programar a máquina para solucionar o problema, a máquina é programada para aprender a solução de
tal problema. O Aprendizado de Máquina compreende o desenvolvimento de técnicas que possam ser
usadas para programar máquinas a aprender.
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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Uma abordagem para o aprendizado de máquina é demonstrar para a máquina, repetidas vezes, como o
problema é solucionado, e simplesmente deixá-la aprender com esses exemplos, de forma que ela possa
generalizar regras acerca da solução, e finalmente transformar tais regras em um programa que
solucione o problema. Este processo é denominado aprendizado supervisionado. Neste caso, são
fornecidos exemplos de entradas e suas respectivas saídas, de forma que a máquina possa, após
absorver o máximo de informação desses exemplos, emular o mapeamento de entradas a saídas.
Quando as saídas assumem valores pre-estabelecidos, esse processo é denominado classificação.
Classificação é uma das tarefas mais tradicionais em mineração de dados.
Alguns problemas de classificação são extremamente difíceis de solucionar, e motivam esta tese. A
intuição explorada nesta tese é que um problema de difícil solução pode ser decomposto em vários subproblemas mais simples. Esta tese mostra que, solucionar de forma independente sub-problemas mais
simples, ao invés de solucionar um problema difícil diretamente, geralmente leva a resultados
melhores. Isto é mostrado empiricamente, através da solução de problemas úteis e importantes, usando
os algoritmos apresentados nesta tese. Tais problemas incluem categorização de documentos e remoção
de ambiguidade em bibliotecas digitais, ordenação de documentos retornados por máquinas de busca,
otimização de renda, entre muitos outros. Ganhos em efetividade são reportados em todos estes
problemas. Além disso, apresentamos evidência teórica que suporta nossos algoritmos.
Adriano Veloso é professor adjunto do Departamento de Ciência da Computação da
UFMG. Adriano é bacharel (2001), mestre (2003) e doutor (2009) pela UFMG. Seus
interesses de pesquisa versam sobre Mineração de Dados em larga escala, e também
sobre teoria e algoritmos de Aprendizado de Máquina. Atualmente, Adriano é
pesquisador integrante do InWeb - Instituto de Ciência e Tecnologia para a Web.
An efficient GPU-based implementation of recursive linear filters and its application to realistic
real-time re-synthesis for interactive virtual worlds, por Fernando Trebien (UFRGS)
O trabalho trata de uma forma eficiente de implementar filtros recursivos em uma arquitetura paralela
(GPU) e demonstra os resultados produzindo som realístico em mundos virtuais interativos. Tais filtros
apresentam um grande número de dependências de dados e, com isso, requerem um formalismo
matemático inovador para implementação em uma arquitetura paralela. O trabalho em si trata de
processamento de sinais, podendo ser aplicado em diversos outros contextos dentro da computação.
Graduado em 2006 e mestre em 2009 pela UFRGS, atualmente trabalha como analista
de TI no Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região, em Porto Alegre. Atualmente,
está buscando oportunidades no exterior ligadas ao desenvolvimento de software de
áudio tanto para música quanto para videogames, já que infelizmente essa área é
pouco desenvolvida no Brasil.
Sobre sua participação no CTD 2010, Fernando diz que: “a experiência de participar do concurso é
importante principalmente para conhecer o trabalho dos outros e para obter um retorno sobre a forma
que o seu trabalho é visto pelos colegas e pela banca, independente de obter o prêmio ou não. Só têm a
chance de ganhar aqueles que acreditam no próprio potencial, mas também todos têm potencial. Obter
o primeiro lugar é muito emocionante pelas novas possibilidades profissionais que se abrem. Aos
alunos que buscam tais premiações, aconselho não ter medo de buscar a inovação, exercer um estudo
contínuo mesmo durante a fase de projeto, reavaliar desde os primeiros dias o tempo que se tem para
concluir o projeto, muitas vezes aceitar grandes mudanças no direcionamento do projeto (o que
aconteceu no meio do seu mestrado) e testar cada idéia ao máximo, tanto no aspecto teórico quando no
prático. Além disso, é importante não esquecer da saúde e das amizades, pois geralmente são essas
coisas que nos dão força nos momentos mais complicados.”
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Premiados no CTD, categoria doutorado

Premiados no CTD, categoria mestrado

Concurso de Trabalhos de Iniciação Científica – CTIC
O CTIC é um evento anual da SBC que tem como objetivo incentivar alunos de graduação em
Computação/Informática a produzirem textos científicos originais sobre temas relacionados à área.
Podem participar do CTIC estudantes matriculados no terceiro grau ou que tenham sido diplomados
após 30 de julho do ano anterior em estabelecimentos de ensino superior brasileiros. Os três melhores
trabalhos são publicados nos anais do congresso e premiados durante o evento. A coordenação do
CTIC 2010 foi realizada pelo prof. Silvio Jamil F. Guimarães (da PUC Minas). O quadro 2 apresenta
os premiados no CTIC 2010.
1º Lugar:
2º Lugar:
3º Lugar:

Fernando Gielow (UFPR): "Minimizando Hot Spots no Roteamento em Redes
de Sensores Sem Fio". Orientador: Aldri dos Santos.
Daniel Chino (USP): "Extração de Séries Temporais de Imagens de Satélite
para Monitoramento de Safras Agrícolas e de Dados Climáticos".
Orientadores: Luciana Romani (USP), Agma Traina (ICMC-USP).
Andre Cesar de Souza Medeiros (UFMG): "Otimização discreta na
determinação de trajetórias de veículos Dubins". Orientador: Sebastian Alberto
Urrutia.

Quadro 2. Premiados no XXIX Concurso de Trabalhos de Iniciação Científica, 2010

A seguir, estão o resumo e a minibiografia do primeiro lugar no CTIC 2010.
Minimizando Hot Spots no Roteamento em Redes de Sensores Sem Fio, por Fernando H. Gielow
Nas redes de sensores sem fio, diversas técnicas têm sido empregadas para garantir a entrega dos dados
e diminuir o custo de comunicação. Na abordagem que utiliza agrupamentos (clusters) de tamanhos
iguais, líderes próximos da base constantemente fazem parte de rotas e morrem prematuramente. Tais
áreas sobrecarregadas com tráfego intenso de dados são conhecidas como hot spots, e medidas
precisam ser tomadas para minimizar seus impactos. Esse trabalho propõe um protocolo de roteamento,
denominado RRUCR, que mitiga as regiões de hot spot por meio de clusters desiguais, criados a partir
de diferentes potências de transmissão. A manutenção dinâmica do backbone repara os enlaces
quebrados nas rotações de líderes, e economiza energia por não utilizar pacotes de controle.
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Simulações mostram que os efeitos do hot spot foram minimizados devido à melhor distribuição do
tráfego de dados e de consumo de energia. Quando comparado ao protocolo UCR, que também
emprega clusters desiguais, nosso protocolo apresenta um número menor de clusters e rotações, o que
resultou em um aumento de 21.36% no tempo de vida da rede. Também, foram alcançadas maiores
taxas de entrega de dados devido à manutenção do backbone.
Fernando iniciou o curso de ciência da computação na UFPR no primeiro semestre de
2007. No final do terceiro período começou a fazer iniciação científica no grupo NR2,
que atua na área de redes sem fio e redes avançadas, e que possui alunos muito atuantes
e companheiros, sempre mostrando disposição em ajudar. Agora está no último período,
e desenvolve pesquisas na área de redes de sensores sem fio, restando apenas o trabalho
de graduação para efetivamente concluir o curso de ciência da computação. Pretende
seguir carreira acadêmica, fazendo pelo menos mestrado, logo após conclusão do curso.
Sobre o CTIC 2010, Fernando diz que: “O Concurso de Trabalhos de Iniciação Científica (CTIC) foi
uma ótima oportunidade para aprender todas as etapas de como realizar pesquisa, bem como aprender o
rigor científico que deve ser utilizado. A experiência obtida no processo de desenvolvimento do
trabalho apresentado no concurso foi extremamente valiosa. Além disso, tanto no CTIC quanto no
CTD foram apresentados ótimos trabalhos de variadas áreas, e também foi uma ótima oportunidade
para conhecer novas tendências da computação. A avaliação dos trabalhos, justamente por serem de
áreas muito diferentes, torna-se difícil e alguns diferenciais na avaliação são a aplicabilidade da
pesquisa desenvolvida no ‘mundo real’, o rigor científico utilizado, e a clareza com que o conteúdo é
transmitido.”

Premiados no CTIC
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O Lixo eletrônico no Brasil
Leis e Impactos Ambientais
Rodrigo Diego Gonçalves Ferreira, rodrigodiegof@gmail.com, Faculdade Osman Lins
Cleyton Mário de Oliveira Rodrigues, cleyton.rodrigues@gmail.com, Cin-UFPE.
Desenvolvimento sustentável é uma preocupação mundial e de forte impacto social,
econômico e ecológico. Muito se fala sobre degradação do meio ambiente, contudo,
pouco se faz para conter esse problema que ameaça as futuras gerações do planeta.
Este artigo informativo denota, neste âmbito, uma visibilidade aos fatores que
levaram o Brasil a ser criticado por instituições não-governamentais de diversos
lugares do mundo por não ter uma legislação vigente sobre os aspectos do lixo
eletrônico, bem como a falta de regulamentação de práticas sustentáveis de
recolhimento das sucatas eletroeletrônicas pelos seus respectivos fabricantes.
Também são motivos de debate e questionamento as metas do poder executivo e
legislativo do país com respeito às ações dos fabricantes de eletroeletrônicos.
Com o grande avanço das tecnologias e das suas inovações em meio ao consumismo na busca da
comodidade e do conforto, a população sente a necessidade de sempre estar atenta às novas tendências
do mercado no que se refere a equipamentos mais modernos e poderosos, com novas funções e serviços
integrados. Com o aumento do poder de compra do consumidor brasileiro, tornou-se comum a
constante troca de seus equipamentos tecnológicos, como celulares, computadores, notebooks, TVs,
geladeiras, entre outros. Neste contexto, observa-se que a velocidade com que os consumidores passam
a procurar por novos produtos, é bem superior ao que acontecia há tempos atrás [1].
O ciclo de vida desses produtos é curto, o que aumenta o descarte irregular de materiais eletrônicos no
meio-ambiente. A poluição ambiental gerada pela poluição eletrônica através de seus metais pesados
ocasiona danos não só ao meio ambiente, mas também à saúde humana. Grande parte desse lixo tóxico
proveniente das sucatas eletrônicas é jogada em terrenos baldios, queimado a céu aberto ou recolhido
pela coleta de lixo fornecida pelos governos municipais, mas sem que exista nenhum tipo de seleção
ou tratamento desses materiais tóxicos.
Instituições mundiais voltadas à preservação do meio ambiente apontaram nos últimos meses o Brasil
como um dos maiores produtores de lixo eletrônico entre os países emergentes: Brasil, México, Índia e
China. O país foi apontado por abandonar aproximadamente 96,8 mil toneladas de componentes
utilizados em computadores e mais de 35 milhões de toneladas de sucatas eletrônicas por ano, uma
produção de lixo maior que a média dos outros países [2]. Mesmo com a grande produção de lixo
eletrônico, não houve nenhuma mudança legislativa com a formulação de normas nacionais,
impossibilitando uma fiscalização adequada de combate ao desperdício irracional de eletroeletrônicos.
Esse artigo foca no aspecto técnico-ambiental e objetiva a conscientização dos consumidores
mostrando o posicionamento político, legislativo, de Organizações Não Governamentais (ONGs) e de
fabricantes que atuam no mercado brasileiro.
Brasil: atual situação e legislação
É chamado de lixo eletrônico, também conhecido como “e-lixo” ou sucata eletrônica, todo material que
é descartado e compõe os eletroeletrônicos, como resíduos sólidos, componentes tóxicos e metais
pesados. O Greenpeace e a Organização das Nações Unidas (ONU) consideram o Brasil como o país
emergente que gera maior volume de lixo eletrônico, além de maior produtor de e-lixo per capita por
ano. O país tem também o maior número de toneladas de geladeiras abandonadas a cada ano por
pessoa, e é um dos líderes em descartar celulares, TVs e impressoras, entre os países emergentes. Na
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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composição de um computador, por exemplo, são utilizados diversos produtos considerados tóxicos ao
ser humano, como: sílica, plástico, ferro, alumínio, cobre e chumbo. A tabela 1 relaciona alguns destes
metais com os problemas que podem causar à saúde das pessoas.
Tabela 1: Danos causados por metais pesados
METAL PESADO

DANOS À SAÚDE

Chumbo

Atinge o sistema nervoso, a medula óssea e os rins, gerando lesão renal e
cerebral e fraqueza muscular.

Mercúrio

Concentra-se em diversas partes do corpo como pele, cabelo, glândulas
sudoríparas e salivares, tireóide, sistema digestivo, pulmões, pâncreas, fígado,
rins, aparelho reprodutivo e cérebro, provocando inúmeros problemas de saúde.
(Intoxicação do sistema nervoso central).

Manganês

Causa problemas respiratórios e efeitos neurotóxicos.

Sílica

Causa problemas respiratorios, provocando o endurecimento dos pulmões,
podendo assim ser fatal.

Alumínio

A ingestão pode causar: demência, danos ao sistema nervoso central, perda de
memória e dores musculares.

Com as políticas de incentivo e marketing pela compra de computadores por todos os segmentos da
sociedade, o computador está cada vez mais barato, porém conseguir um destino ecológico e
socialmente correto para a máquina antiga torna-se complicado. Seu destino acaba sendo, dessa forma,
o lixo comum. As autoridades brasileiras devem criar e fazer valer o cumprimento das leis e regimentos
estaduais de combate à degradação da natureza causada pelo e-lixo. Cabe também aos órgãos ligados
ao meio ambiente a fiscalização e a autuação aos fabricantes que descumprirem o normativo nacional.
Existe em tramitação, a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) [3]. Aprovado depois de 19
anos pala Câmara dos Deputados, o projeto ainda passará pelo senado e, por último, pelo executivo. Os
eletroeletrônicos estão inseridos no artigo 33 do plano, sendo divididos em três categorias:
eletrodomésticos, bens de informática e eletrônicos em geral.
Constam no PNRS penalidades previstas na Lei 13576, que trata de crimes ambientais. As leis que
atualmente regem as ações no Plano Nacional Ambiental Brasileiro não são específicas aos resíduos
eletrônicos, e sim, aos resíduos sólidos de forma geral. Alguns estados, como Minas Gerais, Paraná,
Rio de Janeiro, Piauí, Espírito Santo e Pernambuco contam com uma legislação direcionada apenas aos
resíduos sólidos (de uma forma geral), incluindo a poluição por metais pesados. Entretanto, não existe
citação sobre o recolhimento de produtos eletrônicos pelos respectivos fabricantes, exceto quando há
punições.
No estado de São Paulo existe a lei 13.576/09, da autoria do Deputado Estadual Paulo Alexandre
Barbosa (PSDB), a qual instituiu que os fabricantes de eletrônicos são responsáveis pela reciclagem,
gerenciamento e destino final do lixo tecnológico. Essa é a única lei específica sobre e-lixo. O Brasil
ainda é, de uma forma geral, carente de um normativo relacionado à poluição eletrônica. A lei 3.968
de 31 de agosto de 1981, que estabelece a PNMA [4], seus fins e mecanismos de formulação e
aplicação, constituiu o Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA) [5] e instituiu o Cadastro de
Defesa Ambiental. A PNMA tem como principais objetivos a melhoria e preservação da qualidade
ambiental, defendendo o desenvolvimento sócio-econômico do país, bem como a segurança e a vida
humana.
Como abordado ao longo do artigo, o Brasil tem um normativo regido por órgãos estaduais e nacionais
de preservação do meio ambiente, baseado numa legislação interna a cada departamento ambiental.
Nestes últimos anos, existe uma preocupação parlamentar nacional para formulação de um plano de
reciclagem e reaproveitamento de resíduos eletroeletrônicos, onde torna o fabrincante responsável pelo
recolhimento dos produtos gerados em suas unidades fabris, incluídos nas leis de resíduos sólidos.
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Legislação internacional do e-lixo
A União Européia (UE) possui a diretiva ROSH [6] que restringe em seis substâncias tóxicas a
produção de eletroeletrônicos, onde responsabiliza também os produtores pela redução destas
substâncias: chumbo, mercúrio, cádmio, crómio hexavalente e polibromatos (PBB e PBDE). Esta
legislação foi implantada e adaptada pela China em 2006, três anos após a implantação da UE. A
Eletronic Equipament Collection dos Estados Unidos impõe as responsabilidades da reciclagem e
reaproveitamento ao fabricante. A legislação foi criada em 2008 e estima que até 2015
aproximadamente 25% de todo lixo eletrônico produzido pelo país será reaproveitado. Ela também
deixa claro que os fabricantes devem submeter um plano de tratamento às prefeituras, tornando-se
proibido descatar lixo eletrônico junto ao lixo comum, isto é, deve-se destiná-los a aterros sanitários.
No Canadá e nos EUA, além da obrigação do recolhimento de produtos ser dos fabricantes, a
legislação ajudou a definir as reponsabilidades do consumidor (exemplo, mandar o produto para
reciclagem), do fabricante (criação da rede coletora) e do estado (mantenedora da reciclagem e dos
recursos utilizados). No Japão, o governo é o responsável pelo processo de coleta e logística reversa, os
fabricantes são responsáveis pela reciclagem e neutralização adequada dos componentes tóxicos (a
legislação Home Appliance Recycling Law). Com base nessa legislação, muitas empresas se adaptaram
as regras estabelecidas internacionalmente, mas outras não.
Como as grandes empresas comportam-se hoje em dia?
A maioria dos fabricantes de eletroeletrônicos, eletrodomésticos e empresas de tecnologia não anexam
nos seus produtos informações suficientes sobre o recolhimento dos equipamentos descartados, como:
Apple, CCE, Le novo, LG, Positivo e Samsung. Mais grave ainda, empresas como Acer, Dell, Philips,
Siemens, TIM e Semp Toshiba não dispõem de nenhuma informação sobre a devolução de seus
produtos para fins de conter o lixo eletrônico.
As seis primeiras empresas citadas, nos dias de hoje, procuram realizar ações sustentáveis na
fabricação de seus produtos, como exemplo, os equipamentos levam em sua composição matériasprimas recicladas, como o plástico. Além disso, em seus componentes, os metais pesados são utilizados
em quantidades menores, assim as fabricantes integram um rank no programa do Guia de Eletrônicos
Verdes do Greenpeace [7].
As grandes empresas mundiais estão seguindo um padrão de reutilização e mudança de matéria-prima
na fabricação de produtos eletroeletrônicos integrando assim a corrente da TI VERDE (Tecnologia da
Informação Verde). Empresas como Samsung, Toshiba, Nokia, Sony, Lenovo e Dell estudam políticas
internas de reciclagem com a participação e adesão de ações sugeridas pelas instituições voltadas à
defesa e à preservação do meio ambiente, como o Greenpeace. A instituição mostra para o mundo um
rank de empresas que realizam atividades em favor do meio ambiente, o chamado Guia de Eletrônicos
Verdes. O guia é publicado trimestralmente como forma de fazer com que a indústria de eletrônicos
encare o problema do lixo que produz. A intenção é que os fabricantes parem de usar produtos tóxicos
em seus produtos.
Reciclagem: Um caminho aberto a novas oportunidades
O setor de reciclagem de Resíduos de Aparelhos Elétricos e Eletrônicos, ou simplesmente RAEE, é um
nicho do mercado cheio de potencial e que já começou a ser trabalhado. O ramo ganha espaço à medida
que aumenta o consumo de eletroeletrônicos em geral. Desmontar, triturar e transformar diversos
equipamentos é o que as empresas de remanufatura fazem, e ao mesmo tempo evitam a contaminação
do ambiente por materiais tóxicos. Com o crescimento do mercado brasileiro, existem empresas que
encontraram a partir das sucatas uma oportunidade de oferecer reciclagem para grandes fabricantes.
Uma delas é a Oxil (lixo ao contrário), de Paulínia no Estado de São Paulo.
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A companhia tem nove grandes clientes, dos quais não revela os nomes por motivos contratuais, e
processa 2 mil toneladas de produtos por ano. A empresa conseguiu reciclar 99,7% do material
enviado. O ato de transformar equipamentos fora de uso em matéria-prima é chamado de “manufatura
reversa”. Na Universidade de São Paulo (USP) foi criado, em 2009, o primeiro centro de descarte e
reciclagem de equipamentos eletrônicos, criação pioneira de um órgão público no Brasil. O projeto visa
recuperar computadores, notebooks e equipamentos de telefonia móvel e fixa. Os equipamentos podem
ter dois destinos: são encaminhados para reciclagem ou destinados a ONGs e projetos sociais, caso
possam ainda ser usados. O projeto cria a oportunidade de reutilização gerando a inclusão digital em
comunidades carentes administradas por instituições não governamentais.
As grandes empresas também garantem a reutilização de seus produtos, como a IBM que encontrou
uma saída criativa para o descarte de seus monitores. Até o ano 2000, o destino dos resíduos
descartados era o aterro. A partir daquele ano, o processo foi interrompido e os monitores foram
armazenados até que uma solução ambiental fosse encontrada. Em 2008, 180 toneladas de monitores
foram para a reciclagem. Um parceiro da IBM coletou o vidro e o transformou em bolinhas de gude,
que hoje estão por aí no à venda mercado. Quanto à Dell, seus equipamentos usados podem ter dois
destinos: são mandados para a reciclagem ou são recondicionados e doados para projetos sociais (mais
de 46 milhões de toneladas de equipamentos). No Brasil, algumas dessas empresas citadas não
desenvolvem estas atividades de recuperação/reciclagem por ausência de ações repressivas por parte do
cumprimento de leis e normas dos órgãos ambientais, levando em consideração que nosso país ainda
não tem uma legislação específica sobre o e-lixo.
Concluindo
O lixo eletrônico aumenta a cada dia, pois com o constante crescimento das inovações tecnológicas o
consumidor segue a mudança de equipamentos com a mesma frequência. O Brasil ainda hoje é alvo de
críticas por parte das instituições internacionais, pela grande quantidade de sucata gerada e pela
carência de políticas ambientais relacionadas ao assunto. Neste ano de 2010, depois de um 2009 de
críticas, a Câmara dos Deputados resolveu aprovar um projeto de lei engavetado há 19 anos.
Além das ações de grandes fabricantes e do surgimento de empresas voltadas para reciclagem das
sucatas eletrônicas, em algumas cidades, projetos de recuperação de sucatas tecnológicas são
desenvolvidos por grupos de amigos, que recolhem equipamentos computacionais descartados para
serem recuperados e, posteriormente, destinados a crianças carentes e entidades sociais, como forma de
inclusão digital. O problema do lixo eletrônico no Brasil será resolvido (amenizado, pelo menos)
quando houver efetivamente as devidas leis criadas, e os órgãos de defesa possam fiscalizar e punir os
fabricantes que infringirem as resoluções contidas no normativo nacional. Por fim, é importante
destacar que cada consumidor pode atuar como um elemento ativo nesse processo, seja
conscientizando os menos informados, seja procurando empresas que preguem a sustentabilidade, ou
até atuando criativamente na transformação do e-lixo em algo novo, que possa ser usado por aqueles
menos afortunados.
Recursos
[1] Consumismo Gera Lixo - http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/atitude/conteudo_27899
8.shtml
[2] Estudo mostra Brasil no topo do ranking de produção per capita de lixo eletrônico vindo de
computadores - http://www.ecodebate.com.br/2010/03/25/estudo-mostra-brasil-no-topo-do-rankingde-producao-per-capita-de-lixo-eletronico-vindo-de-computadores/
[3] PNRS - http://www.revistasustentabilidade.com.br/documentos-de-referencia/pnrs-texto-aprovadona-camara-10-03-2010
[4] PNMA - http://www.semarh.al.gov.br/programas/programa-nacional-do-meio-ambiente
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[5] SISNAMA - www.mma.gov.br/port/conama/estr1.cfm
[6] LEI ROSH DA UNIÃO EUROPÉIA http://www.lixoeletronico.org/system/files/UE_ROHS_PT.pdf
[7] Ranking de Empresas Verdes - http://www.baixaki.com.br/info/3634-ranking-de-empresasverdes.htm
[8] LEI BRASILEIRA DO E-LIXO - http://www.revistasustentabilidade.com.br/documentos-dereferencia/pnrs-texto-aprovado-na-camara-10-03-2010
Outros sites
GREENPEACE BRASIL - http://www.greenpeace.org/brasil/
ONU – Organização das Nações Unidas - http://www.onu-brasil.org.br/
OXIL MANUFATURA REVERSA - http://oxil.com.br/
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Trabalhos de Conclusão de Curso
Práticas para desenvolvê-los da melhor maneira possível.
Eric Rommel G. Dantas, ergd@cin.ufpe.br, UFPE – Universidade Federal de Pernambuco.
Ricardo Roberto de Lima, ricardoricrob@gmail.com, UFPE – Universidade Federal de Pernambuco.
Cândido José Ramos do Egypto, candidoe@gmail.com, UFPE – Universidade Federal de Pernambuco.
Mesmo tão presente na vida estudantil dos milhares de alunos de graduação, este
assunto sempre oferece e gera dúvidas infindáveis. Para minimizar tais dúvidas, este
trabalho visa esclarecer informações importantes e apresentar dicas interessantes
para discentes que estão ou irão participar de Trabalhos de Conclusão de Cursos
(TCC) nos mais diversos tipos de instituições de ensino superior, além de incentiválos para submissões em revistas e eventos científicos da área.
Está chegando o final do curso de graduação. E agora, onde será que vou estagiar? Que tema devo
seguir? Com qual área de atuação me identifico mais? Quem será meu professor orientador do “TCC”?
Essas e outras são algumas das dúvidas pertinentes aos discentes nas Instituições de Ensino Superior
(IES), públicas e/ou privadas. Desde o início de seus estudos, grande parte dos alunos de graduação
está apenas preocupada com os estágios e empregos. Mas, muitas vezes, por falta de informação ou
orientação, esses alunos iniciam seus estágios em locais aquém de suas capacidades e, geralmente, fora
de suas áreas de interesse. Isso sem levar em consideração o local onde o aluno mora, pois,
infelizmente, pode haver poucas, ou mesmo nenhuma, empresa da área disponível.
Por outro lado, uma minoria se pergunta já no início do curso sobre o tema do Trabalho de Conclusão
de Curso (TCC) e procura com antecedência as melhores estratégias para adiantá-lo. Esses dois grupos,
tão diferentes em seus objetivos, podem ser bem próximos em suas conclusões. A maioria, ao final,
busca realizar excelentes trabalhos, seja em seus estágios, aplicando os conhecimentos adquiridos na
academia e absorvendo os novos conhecimentos existentes na empresa, seja na realização e
constituição dos TCC, alcançando novos discernimentos através da pesquisa e desenvolvimento.
Qual a diferença entre Estágio e Trabalho de Conclusão de Curso?
O estágio é um período em que o aluno de formação média, técnica, especial ou superior exerce
atividades específicas em ambientes de trabalhos produtivos, visando o aprendizado de competências
próprias da atividade profissional, podendo ser remunerado. Algumas IES possuem em sua grade
curricular o estágio supervisionado, onde um professor da instituição é designado para acompanhar o
aluno durante o período do estágio, fiscalizando as atividades exercidas. A Lei no 11.788, de 25 de
setembro de 2008, dispõe sobre o estágio de estudantes e pode resolver as dúvidas sobre esta questão.
A indecisão do local a estagiar pode ser sanada pela própria IES, entretanto, não só por ela. Quando
empresas procuram uma IES para oferecer vagas de estágio, geralmente, coleta-se o máximo de
informações sobre tais vagas. E você, como candidato ao estágio, deve ter atenção com as funções a
serem exercidas, carga horária, tempo de estágio, valor da bolsa (remuneração), benefícios a serem
percebidos e, o principal, se há perspectiva de efetivação e crescimento. Com isso, é possível filtrar
logo de início os valores atrelados àquelas vagas. Em seguida, de posse das melhores oportunidades,
conversas com alunos que já estagiam ou trabalham e também com professores atuantes no mercado de
trabalho empresarial podem extinguir dúvidas sobre qual a melhor opção a ser empreendida.
Já o TCC, como o próprio significado diz, é um trabalho necessário para a conclusão do curso de
graduação, o qual pode ser uma monografia (estudo minucioso acerca de um assunto apropriadamente
limitado), um relatório de algum projeto de pesquisa realizado e, em algumas instituições, o próprio
relatório de algum estágio executado. Este, em determinadas instituições, pode ser necessário como
parte dos requisitos para a conclusão do curso (como uma disciplina específica), não sendo
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considerado, portanto, um TCC propriamente dito. Existe também a modalidade do TCC em grupo,
onde o mesmo tema é trabalhado, elaborado e desenvolvido por um grupo de alunos. Neste artigo,
focamos no TCC individual, embora várias dicas também se apliquem à modalidade em grupo.
Muitas IES atribuem outras denominações para o TCC, porém todas têm o mesmo objetivo na essência.
Algumas dessas denominações podem ser: TG (Trabalho de Graduação), TGA (Trabalho de Graduação
Aplicado), TGI (Trabalho de Graduação Interdisciplinar), TFG (Trabalho Final de Graduação), TGCA
(Trabalho de Graduação de Curso de Aperfeiçoamento), TCCE (Trabalho de Conclusão de Curso de
Especialização) e outros “Ts”. Outras IES suprimem tais siglas e adotam outras formas de avaliação,
como por exemplo, Projeto Experimental ou Projeto Integrador. Esses termos são muito utilizados em
cursos superiores sequenciais, pois neles, de acordo com o Ministério da Educação e Cultura (MEC),
não há obrigatoriedade de tal trabalho. Neste artigo, nos referiremos sempre a TCC.
Qual tema do meu TCC?
Para aqueles que ainda não definiram seus temas do TCC, esse momento pode ser considerado um
verdadeiro calvário. Isso se justifica pelo fato de muitos alunos ainda não estarem seguros, ou mesmo
não terem uma boa visão das diversas subáreas de atuação dentro da área de informática. Algumas
vezes, o aluno possui o tema, porém não conta com quem o oriente de maneira correta e responsável.
A área de informática possui dezenas de subáreas de atuação. Entre as clássicas estão: Análise e Projeto
de Sistemas, Arquitetura de Computadores, Banco de Dados, Computação Gráfica, Engenharia de
Software, Inteligência Artificial e Linguagens de Programação. É preciso observar aquelas com que se
tem uma maior afinidade e pesquisar sobre o estado atual tanto no mercado industrial quanto dentro das
instituições de pesquisa. É comum que o aluno esteja interessado em temas relacionando mais de uma
subárea de atuação ou mesmo relacionando outras áreas, como por exemplo, informática na área da
saúde, na matemática, física e outras.
Assim, antes de procurar um orientador, é necessário ter definido qual subárea se quer pesquisar e se
haverá pesquisas em outras áreas de conhecimento. A afinidade com a área e a subárea é essencial para
o sucesso do TCC. Normalmente, o aluno chega para um professor perguntando já por um tema e
frustra-se ao ver que não há um tema definido, mas sim, um tema a ser construído. Esse é o caminho:
construir um tema.
Quem será meu orientador?
A escolha do professor orientador no TCC é muito importante. Ele é quem instruirá pelos melhores
caminhos a trilhar durante a pesquisa e escrita do trabalho, observando se o aluno não está fugindo ao
tema ou mesmo se está aprofundando-se demasiadamente. Para ajudar nessa escolha pode-se procurar
professores com maior experiência acadêmica e os atuantes no mercado industrial. Por mercado
industrial entende-se as empresas não ligadas à academia (universidades/faculdades). Docentes com
maior atuação no mercado poderão guiar de forma prática e atualizada sobre ferramentas, linguagens,
ambientes operacionais, processos de desenvolvimento etc. Professores pesquisadores também são
excelentes opções de orientadores, pois por estarem sempre buscando novos desafios, costumam
trabalhar quase sempre com objetivo de publicar em revistas e/ou eventos científicos.
Obviamente, não haverá progresso no desenvolvimento do TCC se o professor escolhido, mesmo tendo
todas as qualidades citadas, não possuir comprometimento com a instituição ou, principalmente, com
os alunos. Em várias ocasiões, o docente está tão envolvido com outras atividades ou mesmo com seu
outro emprego, que a aceitação de orientação torna-se mero “ato burocrático”. Isto deve ser também
observado na escolha do orientador. É importante consultar o currículo, verificar as atividades e, até
mesmo, marcar uma conversa franca e amigável. Logicamente, o relacionamento entre o aluno e o
orientador deve ser harmonioso. Muitos trabalhos são afetados quando não há uma boa relação entre
eles. Muitas vezes, alunos se deixam levar pelo fato do professor ser excelente em sala de aula ou
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mesmo “divertido”. Isso não deve ser fator único para escolha. Conversar com alunos que já tiveram
experiência anterior com o orientador escolhido pode ser muito importante nessa hora. É possível, se
houver necessidade e uma boa justificativa para tal, realizar a troca do professor orientador. Portanto, é
preciso avaliar cada um desses pontos com muito cuidado. Com certeza isso evitará surpresas na reta
final de entrega do TCC.
Como e quando devo desenvolver meu TCC?
O desenvolvimento do TCC deve seguir dois planejamentos: um cronograma elaborado com o
orientador para definir o que será entregue e controlar o bom andamento do trabalho, e um cronograma
individual para cada aluno. Quem define isso? O próprio aluno. O cronograma individual é, na verdade,
o horário de trabalho ou o tempo de dedicação que cada aluno irá despender. É preciso ter consciência
e fazer uma auto-avaliação de quão produtivo pode ser, além de ser bem disciplinado com relação ao
tempo de dedicação ao TCC. Um dos maiores problemas durante o desenvolvimento do trabalho é a
falta de comprometimento do aluno. Além disso, deve-se evitar também a total dependência ao
professor. O próprio sentido da palavra, por si só, já atribui a ideia ao professor, ou seja, o orientador
apenas orienta. Ele não irá fazer o seu TCC. Deve-se ter isso muito bem entendido.
Uma dica (não sendo regra) seria definir o sumário do TCC juntamente com o professor orientador.
Com o sumário definido, é possível estimar o cronograma de maneira mais detalhada, com os prazos de
entrega de cada capítulo e seção do trabalho, levando em conta o esforço a ser empregado em
pesquisas, programações e escrita. Assim, é possível identificar quando iniciar os trabalhos
relacionados ao TCC.
Cada instituição possui um modelo específico do trabalho a ser elaborado. Entretanto, a maioria segue
as regras da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Algumas instituições comprometidas
com o bom desenvolvimento do aluno designam professores altamente capacitados em metodologias
de pesquisa, objetivando auxiliar o aluno no desenvolvimento do trabalho. Algumas vezes, designam
também professores de língua portuguesa (ou estrangeira, se for o caso) para minimizar os possíveis
erros ortográficos e gramaticais que por ventura possam surgir durante o trabalho. Caso a instituição
não ofereça esse tipo de suporte e nem se disponha a tal, uma boa opção é procurar tais profissionais,
seja dentro da própria instituição, seja dentro do próprio círculo de amizade.
Onde posso publicar meu TCC?
A publicação em revistas, periódicos ou eventos científicos não é tão simples. É preciso verificar a
qualidade e a originalidade do trabalho realizado. No nível de graduação, existem vários concursos de
monografias realizados por diversas instituições espalhadas pelo Brasil e também pelo mundo.
Logicamente, o universo não está limitado apenas a esses meios. Em todo o mundo, há centenas de
simpósios, congressos, workshops etc., em todas as áreas e subáreas, muitos deles reconhecidos e
qualificados pela CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento ao Pessoal de Nível Superior). A
publicação em tais eventos atesta a qualidade do trabalho apresentado e, com certeza, eleva e provê
visibilidade ao currículo do aluno. Para encontrar esses eventos é necessário realizar diversas pesquisas
na internet, procurando sem pressa e sempre analisando a relevância dos mesmos. O professor
orientador pode ajudar, e muito, nesta tarefa.
Na grande maioria das vezes, pode-se procurar por eventos específicos daquela subárea escolhida para
a submissão de um resumo do TCC. Se aceito, prova-se que realmente aquele trabalho possui
relevância dentro de seu contexto. Caso não seja aceito, utiliza-se o feedback dos revisores para as
devidas correções e alinhamento com o TCC. Dentro da SBC (Sociedade Brasileira de Computação),
também existem várias opções para estudantes publicarem seus trabalhos. Merece destaque a REIC
(Revista Eletrônica de Iniciação Científica). Mesmo destinada à iniciação científica (IC), não é
necessário ter trabalhado como bolsista de IC durante a graduação para ter seu artigo publicado, pois a
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REIC é um periódico destinado a publicar artigos técnico-científicos produzidos por alunos de
graduação das áreas de computação e informática, independente de bolsa.
Concluindo
Com este artigo pretendemos contribuir no sentido de esclarecer melhor algumas dúvidas sobre os
Trabalhos de Conclusão de Cursos e seu desenvolvimento, além de sugerir as melhores formas de
encontrar um bom orientador e ainda minimizar algumas dúvidas a respeito dos estágios para os
alunos, resultando em possíveis publicações ou mesmo preparando o discente para o mercado de
trabalho ou mesmo para continuar seus estudos nos diversos programas de pós-graduação existentes.
Recursos
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) – http://www.abnt.org.br
Revista Eletrônica de Iniciação Científica da SBC – http://www.sbc.org.br/reic
Outros links de interesse:
Centro Universitário de João Pessoa (UNIPÊ) – https://www.unipe.br
Coordenação de Aperfeiçoamento ao Pessoal de Nível Superior (CAPES) – https://www.capes.gov.br
Ministério da Educação e Cultura (MEC) – http://portal.mec.gov.br/index.php
Presidência da República Federativa do Brasil – http://www.planalto.gov.br/
Universia Brasil – http://www.universia.com.br
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) – https://www.ufpe.br
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Que tal criar a sua própria empresa de tecnologia?
Desafio para muitos, oportunidade para outros, realidade apenas para os empreendedores
Antonio Valerio Netto, valerio@cientistas.com.br, Cientistas Associados
Esse artigo apresenta alguns dos principais desafios de criar e gerenciar uma
pequena empresa de tecnologia. Esses desafios estão em um contexto
multidisciplinar que envolve três pilares de sustentação: administração, negócios e
tecnologia. A ausência ou má gestão de algum deles poderá colocar em risco todo o
empreendimento. A ideia é que, ao empreender, o estudante ou recém-graduado
possa levar em consideração (no seu planejamento empresarial) estratégias que
permitam harmonizar os três pilares. Não adianta ter um produto tecnológico
funcionando adequadamente se não conseguir vender. Da mesma forma, não adianta
vender um produto ou comercializar um serviço que não funciona. Em ambos os
casos, a empresa terá insucesso.
A decisão de abrir uma pequena empresa é um momento ímpar na carreira de um jovem profissional.
Nas atividades diárias durante a fase inicial de uma empresa de base tecnológica, ocorrem situações
que expõem a necessidade de um nível de maturidade organizacional alto. O que acaba ocorrendo é
que, na maioria dos casos, uma estratégia intuitiva e pouco formalizada do modelo de negócio da
empresa é aplicada. A tomada de decisão é baseada somente na experiência prévia do jovem
empreendedor e isso é um problema quando o empreendedor não possui vivência empresarial. Somamse ainda outros fatores como a falta de recursos financeiros, a inexistência de plano de negócios e a
falta de atividades comerciais focadas, o que podem acelerar o insucesso de uma empresa.
Diante de uma competitividade crescente no mercado, as jovens empresas cada vez mais necessitam de
destaque, algo que permita diferenciar de forma perceptível seus produtos e/ou serviços. A qualidade,
os preços competitivos e o marketing inteligente deixam de ser diferenciais, pois ou a pequena empresa
possui esses atributos ou está correndo o risco de não conquistar o seu mercado.
Diante disso, o empreendedor deve entender a importância da harmonização dos pilares que sustentam uma
pequena empresa de sucesso. Uma administração adequada permitirá transparência e rigor na apuração dos
custos fixos bem como proteção dos sócios contra possíveis entraves junto às leis tributárias e trabalhistas.
Os pilares de negócio e tecnologia estão relacionados ao que vender, como vender, para quem vender e a
que valor vender. Muitas vezes, um empreendedor de tecnologia busca criar um produto e/ou serviço com o
conhecimento técnico que ele possui de forma isolada. Isto é, ele se preocupa com a parte tecnológica de
como fazer funcionar; mas não se lembra de validar esse produto e/ou serviço junto ao mercado
consumidor. É importante deixar claro, que se o produto ou serviço proposto não vende, isto é, não possui
um cliente que queira pagar por ele, a jovem empresa não irá ter sucesso.
É importante que os jovens que desejam criar uma empresa de tecnologia se preparem adequadamente
para não tomarem decisões incorretas. Os empreendedores despreparados quase sempre possuem
miopia em negociação e não compreendem que o mercado tecnológico é muito competitivo e que
histórias de antigos empreendedores que venceram no País sem planejamento e estratégia estão cada
vez mais raras. Existe a necessidade de realmente entender o mercado em que se deseja atuar e ter
conhecimento técnico necessário para desenvolver os produtos ou serviços que o cliente queira ou que
no futuro ele possa desejar. Nunca se deve tomar uma decisão baseada no “achismo”.
Barreiras a serem superadas
De modo geral, as principais dificuldades e obstáculos que impedem as novas empresas de crescerem e
se tornarem rentáveis são: informação financeira inadequada, gastos administrativos excessivos, falta
de controle do inventário, volume de vendas insuficiente, problemas de marketing e vendas, política 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.

Volume 3 - Número 2 – Agosto 2010 | SBC HORIZONTES | 35

Indústria

preços inadequada ou defasada, falta de um sistema de custo, mão-de-obra nem sempre adequadamente
qualificada, chefias e gerências sem o adequado treinamento, inexperiência no ramo de negócio,
desconhecimento dos instrumentos de administração, falta de recursos financeiros, dificuldades para a
obtenção de créditos e financiamentos, falta de resistência aos momentos de instabilidade econômica,
concorrência, desentendimento entre sócios, e por fim a falta de disciplina, responsabilidade e
organização. É possível verificar que a maioria das dificuldades apresentadas está relacionada com as
competências das pessoas envolvidas no empreendimento. Caso a pequena empresa tenha um bom time
de profissionais com capacidade intelectual adequada e uma boa organização entre eles, muitos desses
problemas citados poderão ser minimizados.
Muitos fundadores não possuem experiência que os ajudem na administração da operação e dos
negócios. Muitas vezes são excelentes técnicos em engenharia ou computação, porém com dificuldade
em executar tarefas, ou mesmo, exercer liderança nas várias áreas que uma jovem empresa necessita
para se consolidar (financeiro, marketing, jurídico, gestão de pessoas, negócios e inteligência de
mercado). No cenário das empresas tecnológicas, a presença de pessoal técnico qualificado é crucial
para seu sucesso. Porém, há uma dificuldade das jovens empresas de absorverem de forma satisfatória
esse pessoal. Além disso, um aspecto importante está relacionado em como motivar os colaboradores
para que se mantenham satisfeitos e produtivos. Para isto, é necessário que o empreendedor tenha
conhecimento sobre ferramentas de gestão de pessoas para criar uma cultura organizacional que se
adapte ao seu grupo.
No aspecto relacionado à liderança, o empreendedor deve entender que todos os colaboradores de
alguma forma querem algo e que trabalham por diferentes objetivos, seja por cargo/status, sensação de
fazer parte de um time, por promoção, reconhecimento, participar do desafio ou porque querem salário
ou aumento desse salário. No mundo contemporâneo, existe uma frase bastante enraizada em nossa
cultura ocidental, “faça aos outros o que você gostaria que fizessem a você”. Porém, isto não procede
na relação líder e liderados, pois o correto é que o empreendedor faça aos outros, aquilo que eles
gostariam que lhes fossem feito; isto é, é necessário entender o que os colaboradores querem para
permitir maior produtividade no trabalho.
É importante que os jovens empreendedores se conscientizem da necessidade de um estudo mais
aprofundado em áreas da administração e negócios e tenham acesso a pessoas com mais experiência
ou grupos de pessoas que promovam o aprimoramento de uma cultura empresarial. Um exemplo é por
meio da leitura de livros especializados e na participação em cursos de curta ou média duração
oferecidos por entidades como, por exemplo, o SEBRAE; ou de longa duração como pós-graduação em
áreas administrativas, marketing e de negócios (Especialização ou MBA). Com relação à convivência
em um ambiente empresarial, uma possibilidade é a realização de estágios em empresas de pequeno e
médio porte para adquirir experiência, compreender a estrutura organizacional e entender o que é
trabalhar sob pressão de uma entrega técnica para um cliente. É importante salientar que é válida a
experiência de ter sido liderado durante a carreira, pois pode ajudar no entendimento de como liderar
corretamente no presente e futuro. Para ser um bom líder, necessariamente, o indivíduo deve entender
aspectos psicológicos de seus liderados. Uma forma de possuir esta compreensão é ter sido um
subordinado por um período.
A principal barreira para o crescimento de uma jovem empresa é a falta de habilidade, experiência e
visão de seus proprietários. Um dos principais motivos para os insucessos de uma pequena empresa de
tecnologia é a dificuldade de entender e atender às necessidades do mercado ou nicho de mercado. É
comum, o empreendedor abraçar um produto antes de obter informações sólidas do mercado sobre o
real valor desse produto e/ou serviço para o cliente. Deve-se atentar para que a motivação não esteja na
realização pessoal do empreendedor e sim na necessidade do cliente.
Para um empreendedor é positivo que o mesmo goste do que faz para ser feliz em seu empreendimento,
mas isto não significa que esse empreendimento possa ter sucesso. Muitos confundem e acreditam que
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uma boa idéia é o suficiente. A experiência empresarial denota que se trata de um equívoco; existe a
necessidade de se utilizar ferramentas adequadas para mensurar se a partir dessa boa ideia, realmente é
possível gerar um negócio sustentável e lucrativo. A ideia é apenas o primeiro passo de uma caminhada
até a consolidação da jovem empresa no mercado. Devido à impaciência de muitos empreendedores,
várias etapas para garantir o sucesso do empreendimento são descartadas em nome do imediatismo. É
importante salientar que uma empresa de base tecnológica é um empreendimento no médio e longo
prazo e possui características diferentes das empresas de setores tradicionais. Existem peculiaridades
que o empreendedor deve observar e estar preparado para que a sua jovem empresa tenha sucesso.
Foco é fundamental para o sucesso
Quando se trabalha com tecnologia no Brasil é importante focar os esforços em resultados, isto é, uma
jovem empresa para se manter no mercado competitivo deve inovar com o objetivo de vender seus
produtos e/ou serviços. Muitas vezes, ocorre uma confusão do significado da palavra “inovação
tecnológica” para o mercado. Em uma pequena empresa, o empreendedor deve rapidamente entender
que necessita gerar soluções com custos e prazos economicamente viáveis para os seus clientes. Essas
soluções devem permitir, por exemplo, economizar custos operacionais, agregar valor aos produtos
e/ou serviços já existentes, melhorar competitividade da empresa cliente, etc.
É importante salientar que não existe espaço para uma inovação sem retorno financeiro, haja vista que
o investimento realizado com a inovação deve ser recuperado (ROI - Return of Investiment) com a sua
comercialização, e posteriormente, gerar lucros. Inovação é produzir dinheiro novo por meio de novas
técnicas, sistemas, processos ou produtos que antes não eram utilizados para um determinado fim
específico. Se não cria valor não é inovação, é apenas novidade, e novidade possui baixa relevância
para os negócios.
Diante disto, é fundamental o foco nos negócios e não na inovação do produto ou na aplicação da
tecnologia. É importante que o empreendedor inove para vender no mercado e não somente, por
prestígio pessoal ou outra motivação que disperse o foco em questão. A inovação em si não gera o
crescimento da empresa, a correta administração e negociação dessa inovação, sim. Por exemplo, entrar
no mercado competitivo a tempo e com preço adequado é vital para o sucesso do empreendimento.
Em uma primeira abordagem pode ser complicado e arriscado criar e manter uma pequena empresa.
Mas o fato é que o empreendedor busca estar sempre fora da sua zona de conforto. O que ele precisa
fazer é se preparar e ter acesso as informações adequadas de mercado para realizar um bom
planejamento estratégico. É importante salientar a eficácia do desenvolvimento de um Plano de
Negócio (Business Plan) e de uma aproximação junto às incubadoras de empresas de base tecnológica,
muitas delas presentes nos próprios campus das universidades, pois podem aumentar as chances de
sucesso na implantação e viabilização no médio prazo da empresa, reduzindo as taxas de mortalidade.
O desafio está lançado, que tal criar a sua própria empresa de tecnologia?
Recursos
Artigo – “Pesquisa traduzida em negócios”: www.fapesp.br/publicacoes/fichas_inovacao_pt.pdf
Artigo – “Empresas de Informática que surgiram a partir do meio acadêmico”: www.icmc.usp.br/
~empr_inf/relat_tec_ICMC.pdf
Artigo – “Gestão de pessoas altamente qualificadas em pequenas empresas de base tecnológica”:
www3.mackenzie.br/editora/index.php/RAM/article/download/100/100
Livro – “99 Soluções inovadoras do
as99solucoes/empresa.aspx?conteudo=1473

Sebrae

SP”:

www.solucoesinovadoras.com.br/
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Livro – “Estratégias Competitivas para Pequenas e Médias Empresas de Tecnologia”:
www.qualitymark.com.br/product.aspx?product_id=9788573036947
Sobre o autor
Doutor em computação pelo ICMC/USP. Possui MBA em Marketing pela FUNDACE
(FEARP/ USP). É técnico em informática industrial pela ETEP, Bacharel em computação pela
UFSCar e mestre em engenharia pela USP. Em 2001 foi pesquisador visitante na Universidade
de Indiana (EUA). Trabalhou cinco anos na área de P&D da Opto Eletrônica S.A. e,
posteriormente, dois anos como consultor de novas tecnologias da Debis Humaitá do grupo
DaimlerChrysler e um ano na T-Systems, empresa do grupo Deutsche Telekom. Em 2003,
fundou a Cientistas Associados Desenvolvimento Tecnológico, empresa focada no
desenvolvimento de produtos tecnológicos, da qual é seu principal dirigente. Em 2007, fundou a
primeira empresa de robótica móvel inteligente do país, a XBot que em 2009, foi considerando,
pelo Sebrae SP, uma das principais empresas inovadoras do Estado de SP. Também é fundador
e atual coordenador titular do Núcleo de Jovens Empreendedores do CIESP/FIESP de São
Carlos e região. Autor do primeiro livro de gestão de pequenas e médias empresas de base
tecnológica do País em parceria com o Sebrae Nacional em 2006. Possui em torno de 75
publicações entre livros, capítulos de livros, revistas e congressos internacionais e nacionais nas
áreas de computação e engenharia. Possui uma patente. Recebeu diversos prêmios e menções
honrosas, como a do SAE Brasil 2001 e de melhor aluno do MBA em Marketing da FUNDACE
em 2006. Em 2008, foi finalista do prêmio Empreendedor de Sucesso promovido pela revista
PEGN/Globo e FGV.
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Therezinha Souza da Costa: ganhadora do Newton Faller 2010
Conheça um pouco mais dessa nobre sócia da SBC
Entrevista por Noemi Rodriguez (PUC-Rio) e Mirella M. Moro (UFMG)
O Prêmio Newton Faller homenageia membros da SBC que se distinguiram ao longo
de sua vida por serviços prestados à SBC. O prêmio é exclusivo a sócios efetivos e
fundadores e é entregue durante a cerimônia de abertura do Congresso da SBC. O
prêmio é uma homenagem ao prof. Newton Faller, pesquisador do Núcleo de
Computação Eletrônica da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Esse
Perfil apresenta a ganhadora do prêmio em 2010, a profa. Therezinha da PUC-Rio.
Inicialmente gostaria de parabenizá-la pelo prêmio Newton Faller, o qual homenageia membros da
SBC que se distinguiram ao longo de sua vida por serviços prestados à SBC. Com todos os seus
trabalhos pela Sociedade, existe um em específico que seja lembrado com mais carinho por você?
Em primeiro lugar quero falar sobre a alegria que tive com este prêmio. Foi com muita surpresa que
tive a notícia que eu havia recebido o prêmio Newton Faller, concedido pela SBC. Certamente, uma
boa surpresa que me deixou muito alegre e que me trouxe momentos de recordação de muitos colegas,
de muitos lugares, de muitos acontecimentos.
Bem, sobre os trabalhos mais gratificantes, sem dúvida não é fácil destacar. Participar das diretorias e
do movimento construtor que elas realizaram com muita competência e dedicação, ano após ano,
sempre foi extremamente significativo e renovador. Mas creio que minha participação nas atividades
ligadas à educação em Informática foi o que mais me mobilizou. Principalmente pelo contato mais
próximo com professores de todo o país e pela oportunidade de trabalhar com eles, buscando o
crescimento de nossos cursos de graduação e a melhoria da formação de nossos professores e alunos.
Em particular cuidar dos Cursos de Qualidade foi, sem dúvida, muito prazeroso!
Você fez a graduação em Matemática e depois o mestrado e o doutorado em Informática. Como
aconteceu essa trajetória?
Minha formatura em matemática foi no final de 1964. Época muito complicada para as universidades.
Em 1965, já casada, fui iniciar uma pós-graduação, na Universidade de Buenos Aires. Lá comecei a
trabalhar com um professor muito conhecido na área de Análise Numérica, Eduardo Ortiz. De Buenos
Aires fui para Santiago do Chile, onde nasceu minha filha, Adriana, e onde continuei a trabalhar em
Análise Numérica.
Em 1968, já no Brasil, iniciei o mestrado no IMPA, em Matemática Pura. Mas, logo depois, soube,
empolgada, do programa de pós-graduação em Informática da PUC e fui para lá, como aluna de
mestrado. Em 1970 fui contrata como analista de sistemas, pelo Prof. Luiz Martins, então diretor do
RDC da PUC. Em 1971 terminei o mestrado. Em 1973 fui contratada pelo Prof. Carlos José P. de
Lucena, que era o diretor do Departamento de Informática. Em 1979 terminei o doutorado, sempre na
área de Análise numérica, na PUC, com a orientação do Prof. Peter Albrecht, da Universidade de
Dortmund, Alemanha. Assim, a trajetória foi muito natural e direta, já que trabalhar em Análise
Numérica requer conhecimentos matemáticos.
Temos vários colegas que também "migraram" para a informática mas vindos das Engenharias,
Física e outras áreas. Como você vê o papel dessa formação em matemática em uma carreira em
Informática?
Na realidade existem muitos colegas em nossa área que se formaram em matemática. Já disseram que
um bom curso de matemática representa uma excelente base para qualquer curso! Mas, sem querer
generalizar tanto, pode-se garantir que, para Informática, a formação em matemática é uma grande
vantagem. O pensamento matemático, o rigor conceitual e a disciplina formam uma base muito sólida
Esta é uma publicação eletrônica da Sociedade Brasileira de Computação – SBC. Qualquer opinião pessoal não pode ser atribuída como da SBC.
A responsabilidade sobre o seu conteúdo e a sua autoria é inteiramente dos autores de cada artigo.

Volume 3 - Número 2 – Agosto 2010 | SBC HORIZONTES | 39

Perfil

para quem quer fazer Informática. Por exemplo, na área
numérica e na área da teoria da computação, a
matemática é a linguagem padrão. Nas demais áreas, a
capacidade de raciocínio lógico, de síntese e de análise
também são fatores de importância fundamental. Quem
já traz isso em sua bagagem de graduação ou de pósgraduação consegue entender e se exercitar com mais
facilidade. Além disso, atualmente, os cursos de
matemática usam recursos computacionais, como por
exemplo, pacotes científicos e gráficos que já abrem
perspectivas em informática para seus alunos.
É comum ouvir que "já não se fazem alunos como
antigamente". Com 3 décadas de ensino na área, você acha que os alunos são diferentes ou nós,
como professores, não acompanhamos direito a evolução da garotada?
Certamente os alunos são diferentes. O mundo é diferente. A cultura é diferente. Os meios de
comunicação são diferentes. Tudo mudou. O que acontece é que o mundo acadêmico não teve o
mesmo fôlego. Modificações em nossos cursos não podem ser tão rápidas. Tudo segue mais devagar. E
deve ser assim mesmo: para se alterar um currículo precisamos de, pelo menos, 4 ou 5 anos, para
acompanhar a formação final do aluno com aquele conjunto de disciplinas. Então, os alunos mudaram
muito rapidamente e os cursos não. Além disso, a sociedade tem uma visão mais imediatista. Os alunos
estão muito preocupados com seu futuro emprego; com as áreas mais atraentes, em termos financeiros.
Eles têm de trabalhar muito cedo e, muitas vezes, não conseguem dar ao curso o tempo e a dedicação
necessários. Os alunos têm uma visão do mundo distinta e uma solicitação externa muito absorvente. O
mundo está girando mais rápido!
Mas também vale a pena destacar que o ensino universitário se “massificou”. Hoje em dia o número de
alunos nas universidades é muito maior que há 30 ou 40 anos atrás. O ensino fundamental parece que
ainda está buscando um padrão. O ensino médio ainda está se adaptando ao mundo atual. A família
atual tem outra estrutura. Hoje em dia é muito frequente que jovens alunos fiquem em casa sozinhos,
durante todo o dia, pois seus pais trabalham. E a escola, em suas diversas etapas de atuação, não
consegue, em geral, suprir essas lacunas. Então, é muito comum recebermos alunos com um
desempenho escolar muito fraco. Com pouca capacidade de estudarem sozinhos. Com falta de
conhecimento sobre a carreira que escolheram. Com base muito deficiente em matemática e em
português, sem condições de entender um texto ou de escrever um relatório e com quase nenhuma
atividade de leitura. Aliás, hoje em dia, ler é uma atividade raríssima. Isso tudo causa uma enorme
frustração, pois a universidade não tem recursos para reverter essas dificuldades. Então, formar um
aluno requer um esforço enorme para fazê-lo “mudar de estado”: de alunos muito fracos para bons
profissionais, e isso em 5 anos!
Mas os jovens não são menos capazes do que nós fomos. Eles são muito espertos; apenas estão
vivendo em outra época e em outra realidade.
Você é a sétima pessoa e segunda professora premiada com o prêmio Newton Faller (a primeira foi
a Claudia Bauzer Medeiros). Qual o conselho de carreira mais precioso que você poderia passar
para as demais mulheres que atuam em nossa área?
Bem, começo com uma saudação à Claudia! Ela é uma excelente profissional e um exemplo para todas nós!
Mas, voltando à pergunta, o que eu digo sempre é que não se deixem levar por preconceitos nem por
pensamentos de que computação não é para mulheres! Isso não é verdade. Pelo contrário. As
mulheres têm se mostrado excelentes profissionais em nossa área. Nós temos condições mentais e
emocionais de trabalhar com muita dedicação e competência. E, além disso, nós temos um grande grau
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de sensibilidade que nos ajuda, em qualquer tipo de
trabalho. Então, acreditem que, se vocês gostam de
computação, vocês podem ser profissionais tão
bons quanto qualquer outra pessoa. O que separa as
pessoas é a vontade e determinação. Se você quer,
você faz. Não se preocupe, no início, onde vai
trabalhar. Comece e, com o tempo, você vai ser capaz
de definir, dentro da área, qual é o melhor tipo de
trabalho para você. Mas não se esqueça: você pode! E,
lembre-se que a “paixão” pela área é fundamental!
Você já teve vários cargos de coordenação na sua
instituição. Ainda assim, conseguiu contribuir com a
SBC e orientar inúmeros alunos. Como você
consegue balancear a carreira com a vida pessoal?
Claro que a mulher que trabalha (e hoje isso acontece com quase todas!) tem de saber harmonizar sua
vida. E esta harmonia é praticada de forma distinta pelas pessoas. Durante os mais de 40 anos que
tenho dedicado à carreira acadêmica, principalmente como professora, toda a minha vida tem girado
em torno do trabalho. E acho que esse é um padrão do pessoal da área. Creio que, quando gostamos do
que fazemos, nem o trabalho externo nem nossas atividades familiares representam um peso. Ao
contrário. Elas se conciliam e se tornam suporte uma da outra. Assim, a fórmula é: trabalhem no que
amam e com muito envolvimento, respeitando os limites e as necessidades tanto de sua família
quanto de seu trabalho. Aliás, queria aproveitar para destacar, aqui, o apoio que sempre tive da minha
família, em particular de minha filha.
Conte-nos como recebeu a notícia da sua premiação? O que estava fazendo e como foi sua reação?
Bem, já falei um pouco sobre isso no início dessa conversa. Eu estava no carro, com minha filha,
quando recebi um telefonema do Presidente da SBC, Prof. Maldonado, que me informou sobre o
prêmio. Foi uma surpresa muito grande. Jamais havia passado pela minha cabeça que isso fosse
acontecer. Certamente fiquei muito emocionada. E muito agradecida.
Quando cheguei na PUC, soube que todos lá já sabiam do prêmio há algum tempo e estavam mantendo
segredo. O diretor do Departamento de Informática, Prof. Casanova, já havia providenciado as
passagens e queria fazer uma grande surpresa, fazendo com que eu fosse ao congresso sem saber de
nada! Ele foi muito carinhoso, da mesma forma como meus demais colegas. Todos demonstraram
muita alegria. Isso foi muito bom, pois representou uma forma de compartilhar aquele momento de
felicidade com todos.
Finalmente, se você tivesse tempo suficiente disponível, qual trabalho você gostaria de criar ou
organizar na SBC?
Seria descobrir formas mais modernas e eficientes de formar nossos alunos, evidenciando os fatores
éticos, sociais e humanos necessários a um bom cidadão e profissional. Tornando os cursos mais
flexíveis, mais interdisciplinares, com muito rigor conceitual e muita aplicação. Com a presença do
professor mais como um tutor e orientador. Com muita oportunidade de estudo e trabalho individual e
coletivo. E com a mente aberta para a importância do trabalho em equipe e de objetivos amplos,
sempre ligados ao desenvolvimento pessoal e coletivo.
Para terminar, queria aproveitar, mais uma vez, para agradecer a você a oportunidade de falar com a
comunidade. De agradecer a todos pelo carinho. De agradecer, de coração, a todos os que me
permitiram trabalhar na Sociedade Brasileira de Computação!
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Como já disse antes, foi uma boa surpresa. Surpresa que me deixou muito alegre e que me trouxe
momentos de recordação de muitos colegas, de muitos lugares, de muitos acontecimentos.
Eu me lembrei, agradecida, daqueles que, como Presidentes da SBC, me chamaram para trabalhar a seu
lado. Lembrei-me do Luiz Martins, do Clésio Saraiva, do Daniel Menasce, do Pedro Manuel, do
Ricardo Reis, do Flavio Wagner, do Silvio Meira.
Eu me lembrei dos primeiros congressos, que nos davam um trabalho imenso para organizar e levar
adiante.
Eu me lembrei, do "vai-e-vem" dos sócios, em frente ao balcão de atendimento da secretaria, onde
"Seu" Jorge (sempre com muita simpatia e envolvimento no trabalho) e o Danilson se desdobravam
para atender a todos. E da Gabriela, resolvendo as dificuldades costumeiras.
Eu me lembrei das discussões acaloradas nas reuniões sobre a regulamentação da profissão! Horas e
horas de debates que, às vezes, se repetiam, ano após ano!
Eu me lembrei das reuniões quase intermináveis em que se discutiram os currículos de referência.
Colegas de tanto valor, trabalhando junto, com a experiência do Bigonha e do Daltro.
Eu me lembrei dos grupos de trabalho e das disputadas discussões sobre a licenciatura e a avaliação dos
cursos.
Eu me lembrei dos WEIs, dos Cursos de Qualidade, que envolveram tantos e tantos colegas que
chegavam ávidos por participarem das apresentações e discussões sobre educação, dos mais distantes
pontos do país!
E tantas coisas mais vieram à minha memória, coisas que ajudaram a preencher a minha vida durante
esses mais de 30 anos.
Mas foi a presença marcante da própria SBC que sempre teve
mais peso.
É a sensação muito reconfortante e prazerosa de conhecer e de
ter contato com gente muito valorosa. Gente que segue a
"marca" da Sociedade: trabalhar com muito afinco pelo
progresso do país com a consciência também voltada para os
fatores sociais e culturais.
Nossa SBC nunca foi uma sociedade cientifica comum. Ela
tem uma personalidade muito forte, construída por seus
sócios, desde a primeira hora. Uma personalidade que exala,
além da competência científica e tecnológica, muita
generosidade e carinho que ficaram muito aparentes nas
mensagens que tenho recebido dos amigos.
Por tudo isso, somente agradecer seria muito pouco. Muito
pouco, pelo impacto das manifestações de carinho que recebi
de uma grande quantidade de colegas. Muito pouco, pois,
além de ser um reconhecimento pelo esforço dedicado ao
trabalho realizado ao longo de muitos anos, esse momento me
trouxe a alegria pelo dever cumprido.
Muito obrigada.
Therezinha
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Novidades da SBC
Nova Categoria: Sócio Estudante de Graduação Básico
Com o objetivo de incentivar a associação de estudantes de graduação junto à SBC, a Diretoria e o
Conselho da Sociedade criaram, em reunião durante o CSBC 2010, uma nova categoria denominada
"Sócio Estudante de Graduação Básico". O Sócio Estudante Básico paga uma taxa de associação
reduzida, tem acesso às listas de discussões e descontos nos eventos da Sociedade. A inclusão da nova
categoria nos sistemas está em operacionalização e a liberação será divulgada em breve.
Portal da SBC de Cara Nova
O portal da SBC está funcionando em versão beta e com cara nova!

Imagem da versão beta do novo portal da SBC

A SBC lançou a versão beta do seu novo portal na cerimônia de abertura do XXX Congresso da
Sociedade. Visando atender à comunidade e mais especificamente aos sócios, o novo site além de
utilizar conceitos e ferramentas inovadores, procura assegurar princípios de organicidade,
navegabilidade, agilidade na publicação das informações, interatividade e flexibilidade. Tudo isto
amparado pelo ambiente colaborativo para a gestão e atualização de conteúdos. O seu visual, dinâmico
e moderno, busca respeitar as boas práticas de usabilidade e acessibilidade, oferecendo uma navegação
mais objetiva, além de agregar as funcionalidades tradicionais das publicações de informações
institucionais e notícias. A SBC agradece a intensa participação dos envolvidos para que o projeto
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saísse no prazo. O portal é um instrumento dinâmico e um meio de comunicação de transparência e de
acesso às informações. A nova versão do portal é uma iniciativa das diretorias Administrativa e de
Divulgação e Marketing.
Entre as novas funcionalidades do portal (algumas a serem lançadas em breve) estão suporte à
atualização cooperativa de informações, fóruns de discussão online e área de documentos totalmente
remodelada. Com um visual dinâmico e moderno, o novo site visa oferecer à comunidade, e mais
especificamente aos sócios, informações institucionais de forma rápida, atrativa e eficiente. O portal já
pode ser acessado em:
http://www.sbc.org.br/beta
O portal anterior não será mais atualizado, mas ficará disponível paralelamente até a atualização de
todas informações no novo site. Todos estão convidados a acessarem o portal e tecerem sugestões de
melhorias através de e-mail para supervisao@sbc.org.br.
SBC & ACM firmam Cooperação
A SBC tem o prazer de anunciar aos leitores da SBC Horizontes o acordo de mútua cooperação
assinado recentemente com a Association for Computing Machinery (ACM), principal sociedade de
Computação do mundo. O acordo foi aprovado pelo Conselho da SBC em junho e contou com a
interação da professora Mirella Moro (UFMG) e o ACM Education Board, do qual faz parte.
Segundo os termos do acordo, sócios em ambas as sociedades poderão usufruir de várias vantagens,
entre elas:
- Desconto recíproco de no mínimo 10% sobre os valores das anuidades;
- Anúncio dos eventos da SBC no calendário da ACM;
- Criação dos Student Chapters ACM/SBC;
- Criação dos Professional Chapters ACM/SBC;
- Organização do Programa ACM Distinguished Speakers para o Brasil.
Para se associar a ACM aproveitando a condição de sócio da SBC, acesse:
http://www.acm.org/membership/SBC_application
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CSBC 2010: Sucesso Pleno e Absoluto
Foi realizada de 20 a 23 de julho de 2010 a 30ª edição do Congresso da Sociedade Brasileira de
Computação (CSBC). Confira nesse artigo algumas das mais de 1500 fotos oficiais tiradas durante o
evento.
Momentos CSBC 2010

Mesa de Abertura do CSBC 2010

Auditório lotado durante a abertura do CSBC

Tradutor de Libras que acompanhou as sessões

Premiados no CADAthlon

Nelson Maculan recebe prêmio Mérito Científico da SBC

Grupos de Trabalho
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Público em palestras do CSBC

Público interagindo com painelistas

Parabéns pelos 30 anos do CSBC: Marcelo Walter
(representando a presidência da SBC) e Fábio Tirelo
(representando a organização do CSBC 2010)

Jantar do CSBC 2010

Organizadores do CSBC 2010 durante o jantar

Vice-Presidente, Diretores e Secretárias da SBC

A SBC agradece imensamente a dedicação e o excelente trabalho de todos os organizadores do CSBC
2010!!! É com o trabalho árduo desses voluntários que mais uma vez o CSBC se consagrou como o
maior evento promovido pela Sociedade.
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Codificação na HP com o método de criptografia RSA
Como codificar e decodificar uma palavra na sua HP utilizando o método de criptografia RSA
Alexandre Almeida da Costa Lucas, ale.lucas@yahoo.com.br, Universidade Católica de Santos
(UNISANTOS).
Você já utilizou sua calculadora para efetuar cálculos de aritmética modular? É
possível calcular potências com expoentes maiores que mil, em aritmética modular,
em sua calculadora científica? A resposta para a segunda pergunta é sim. Esse
artigo proporcionará ao leitor algum contato com as operações matemáticas
envolvidas em um exemplo simples de codificação e decodificação utilizando o
método RSA.
Motivação
Primeiramente preciso falar que esse tópico com certeza foi um dos mais marcantes em meus estudos
de matemática. Eu já havia lido sobre criptografia RSA no curso de Redes, porém havia sido uma
abordagem puramente teórica e bastante abstrata. Até então não tinha achado nada de especial em
criptografia. No curso de Matemática Discreta, comecei a enxergar com outros olhos a aritmética
modular e as equações diofantinas lineares. Até que, após algumas reuniões e algumas conversas
informais com alguns colegas e professores, resolvi pesquisar mais sobre o assunto e dei-me conta da
relevância do tema. Acredito que possa existir alguma utilização de uma variante desse algoritmo em
questões de segurança e acesso de pequenas aplicações. Além do mais, não é difícil encontrar por aí o
porquê de existir tanto fascínio no método RSA: foi uma das grandes inovações em criptografia de
chave pública, é considerado um dos métodos mais seguros já implementados e é fundamentado na
teoria clássica dos números, além de ser amplamente utilizado na Internet. Assim, decidi divulgar o
resultado dos meus estudos e compartilhar com os leitores dessa edição um exemplo prático de
codificação e decodificação de uma palavra utilizando o método RSA de forma bem simples.
É importantíssimo notar que o leitor não encontrará no artigo provas matemáticas e muito menos
definições teóricas, visto que para isso seria necessário no mínimo um curso completo de Matemática
Discreta. Irei apenas transcrever o método de resolução de um dos exercícios que chamou a atenção de
um grupo de estudantes que estava se preparando para uma prova final.
Introdução ao RSA
O Rivest-Shamir-Adleman (RSA) é um sistema de criptografia no qual, de acordo com Welsh (veja
artigo na seção de Recursos), a segurança é fundamentada na crença de que não existe método rápido
de fatorar números que resultam do produto entre dois números primos grandes. De acordo com o
mesmo autor, os procedimentos de codificação e decodificação utilizando esse método são os
seguintes:
1.
Encontre dois números primos "grandes" p e q e defina n como sendo n = pq.
2.
Encontre o "maior inteiro aleatório" d de tal forma que o inteiro d e o inteiro
(n) = (p – 1)(q – 1) sejam primos entre si.
3.
4.
5.
6.
7.

Compute o único inteiro no intervalo 1  e  (n) pela fórmula ed = 1 (mod (n)).
Torne conhecida a chave pública que consiste no par de inteiros (e, n).
Represente M, a mensagem a ser transmitida, como um inteiro no intervalo {1,..., n};
quebre M em blocos se M for muito grande.
Codifique o bloco num criptograma de acordo com a regra C(b) = be (mod n).
Decodifique o bloco codificado utilizando a chave privada d e a regra D(bc) = bcd (mod n).

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

Volume 3 - Número 2 – Agosto 2010 | SBC HORIZONTES | 47

Etc & Tal

Exemplo da Utilização de RSA
Definindo a Mensagem
Antes de qualquer coisa, precisamos pré-codificar a palavra em uma sequência de números. Nesse
pequeno exemplo, a palavra escolhida foi "OVOS" e a tabela de pré-codificação é a seguinte.
A

B

C

D

E

F

G

H

I

10

11

12

13

14

15

16

17

18

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

19

20

21

22

23

24

25

26

27

S

T

U

V

W

X

Y

Z

SPACE

28

29

30

31

32

33

34

35

36

De acordo com a tabela, a letra "O" é representada pelo número 24, a letra "V" é representada pelo
número 31 e a letra "S" é representada pelo número 28. Portanto a palavra "OVOS" é representada pela
sequência 24312428.
Quebrando a mensagem em blocos
Para quebrar a mensagem em blocos nesse exemplo, é necessário que os blocos sejam formados pelo
maior número possível menor que n. Normalmente, p e q são números primos grandes formados por
centenas de algarismos. Nesse exemplo simples, serão utilizados números pequenos. Os valores
escolhidos para p e q são os números primos 29 e 47, respectivamente.
n = pq
n = 29.47
n = 1363
Assim, cada bloco precisa ser o maior número possível menor que 1363. Percorrendo a sequência
24312428 da esquerda para a direita, observa-se que o número 2431 é maior que n. Portanto o primeiro
bloco será o número 243. A sequência restante é representada por 12428. Seguindo o raciocínio, 12428
é maior que 1363, logo o segundo bloco será o número 1242. O último bloco, finalmente, será formado
pelo número 8. Nesse artigo, será executada a codificação e decodificação apenas do primeiro bloco.
Os cálculos do segundo e do terceiro bloco ficam a cargo do leitor, caso haja interesse.
Definindo a Chave Codificadora
A chave codificadora é dada pela fórmula C(b) = be (mod n). Usando uma variante do algoritmo
Euclidiano, o e escolhido é 17. Substituindo os parâmetros e e n obtém-se a fórmula:
C(b) = b17 (mod 1363).
Definindo a Chave Decodificadora
Substituindo p e q na seguinte fórmula (n) = (p – 1)(q – 1), tem-se que (n) = 1288. Para determinar d,
faça o mdc((n), e). Para conferir, lembre-se da propriedade do inverso: d = e-1 se ed (mod (n) )= 1.
Calculando o mdc entre 1288 e 17:
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Portanto, o mdc entre 1288 e 17 é 1. Utilizando o esquema gráfico do mdc acima, é possível escrever o
mdc entre 1288 e 17 na forma de combinação linear de 17 e 1288:

O número que multiplica o 17 é o -303. O d seria esse número. Porém como o expoente precisa ser
positivo, deve-se somar -303 com 1288. Portanto, o valor de d é 985. Substituindo d e n, obtém-se a
regra de decodificação. Portanto, a fórmula decodificadora é a seguinte: D(bc) = bc985 (mod 1363)
Codificando o primeiro bloco
Tendo em mãos as regras de codificação e decodificação, o exercício prossegue com a aplicação da
fórmula de codificação no primeiro bloco.

Logo, o primeiro bloco codificado é representado pelo número 32.
Decodificando o primeiro bloco
Note que para realizar os cálculos abaixo são necessários apenas lápis, borracha e calculadora
científica. A sequência de cálculos abaixo mostra uma maneira de calcular 32 elevado à potência 985
módulo 1363.
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Fazer essa última conta, 850755 (mod 1363), com uma calculadora científica em mãos é simples. Faça
850755/1363. Do resultado que aparecer no visor, subtraia a parte inteira. Se o resultado no visor for
algo parecido com 624.1782832, subtraia 624 desse valor. Multiplique o resultado da subtração que
apareceu no visor por 1363. O resultado será 243. Logo, 32985(mod 1363) = 243. O número encontrado é
o valor esperado, ou seja, o valor do primeiro bloco. Caso o leitor tenha curiosidade, fique à vontade para
codificar e decodificar o segundo e o terceiro bloco.
Concluindo
Fica assim compartilhado um método simples de efetuar o processo de codificação e decodificação
seguindo o método RSA. Também está provado que com uma calculadora na mão, é perfeitamente
possível fazer potenciações em aritmética modular com tranquilidade, mesmo que o expoente não seja
tão pequeno. Se mais alguém além de mim e de meus colegas de estudo criar interesse pelo assunto,
tenho certeza que o objetivo deste artigo terá sido atingido.
Recursos
WELSH, Dominic. (1988) Codes and Cryptography. Oxford University Press, New York.
RSA na Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/RSA
Sobre o autor
Alexandre Almeida da Costa Lucas é aluno do Curso de Bacharelado em Sistemas de
Informação no Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas da Universidade Católica de
Santos e membro da Sociedade Brasileira de Computação. Suas principais áreas de
interesse são banco de dados, engenharia de software e informática na educação.
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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, May 2010
How to Make Progress in Computing Education por C. Wilson, M. Guzdial
“Improving the research base for computing education requires securing
competitive funding commitments.
http://cacm.acm.org/magazines/2010/5/87276-how-to-make-progress-in-computing-education

Student and Faculty Attitudes and Beliefs About Computer Science por C. Lewis, M. H.
Jackson, W. M. Waite
The curriculum should inspire students to view CS as both accomplishment and intellectual
discipline. “… What students think about a discipline—its structure, usefulness, how it is learned—
plays an important role in shaping how they approach it. Just as faculty members aim to have their
students learn the facts and skills of a discipline, they may also want to shape student beliefs and
attitudes.”
http://cacm.acm.org/magazines/2010/5/87248-student-and-faculty-attitudes-and-beliefs-about-computer-science/

ACM Communications, June 2010
Conference Paper Selectivity and Impact por J. Chen, J.A. Konstan
“Studying the metadata of the ACM Digital Library
(http://www.acm.org/dl ), we found that papers in low-acceptance-rate
conferences have higher impact than those in high-acceptance-rate
conferences within ACM, where impact is measured by the number of
citations received. We also found that highly selective conferences—those
that accept 30% or less of submissions—are cited at a rate comparable to
or greater than ACM Transactions and journals.”
http://cacm.acm.org/magazines/2010/6/92485-conference-paper-selectivity-and-impact

IEEE Computer, July 2010
Strategy Trumps Money: Recruiting Undergraduate Women into Computing por L. Barker,
J.M. Cohoon, L. Sanders
“Computing departments can maximize recruitment of qualified female students with a low-cost,
‘high yield in the short term’ strategy.”
http://doi.ieeecomputersociety.org/10.1109/MC.2010.179
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ACM Communications, July 2010
Hypercriticality por Moshe Y. Vardi.
“If you are an experienced researcher, you have undoubtedly dealt with papers
and proposals being declined. Still, the harsh tone of negative reviews can be
quite unsettling even to experienced authors. When I talk to colleagues about this,
they just shrug, but I think this phenomenon, which I call "hypercriticality,"
deserves our collective attention.”
http://cacm.acm.org/magazines/2010/7/95070-hypercriticality

Viewpoint: Cultivating Cultural Diversity in Information Technology por Valerie E. Taylor
Introducing CMD-IT, a new center focused on synergistic activities related to ethnic minorities and
people with disabilities
http://cacm.acm.org/magazines/2010/7/95041-cultivating-cultural-diversity-in-information-technology

IEEE Computer, July 2010
The Future of the Computing Profession, por N. Holmes
“The computing profession isn't flourishing in parallel with computing in
government, business, and the community. … The computing profession
faces the problem that it’s becoming increasingly irrelevant. Specialist
professions are developing that focus on some aspect or application of
digital technology. For example, digital communications is becoming the
focus of a branch of engineering, as is software development.”
http://www.computer.org/portal/web/csdl/doi/10.1109/MC.2010.209

ACM Communications, August 2010
Presenting Your Project: The what, the how, and the why of giving an
effective presentation por George V. Neville-Neil
Question: “I have a nontechnical question for you. I've been asked to make a
presentation on the project my team has been working on for the past year.
Actually, I wasn't really asked so much: the eight of us drew straws, and I got
the short one. Other than trying to imagine my audience in their underwear—
a piece of advice I have now been given at least five times—what would you
suggest?”
http://cacm.acm.org/magazines/2010/8/96630-presenting-your-project
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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 (de 1997 até 2009) estão disponíveis no SciElo (Scientific Electronic Library Online) e
na biblioteca digital da SBC. A partir de 2010 o JBCS passou a ser publicado pela Springer, em edições online e impressa. 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 bem-vindos. Todos os artigos submetidos devem conter
contribuições originais, não publicadas ou previamente submetidas a outros veículos, e passam por um
processo de avaliação por pares, coordenado pelo comitê editorial.

SUBMISSÕES
Mais informações e instruções aos autores estão disponíveis em www.springer.com/jbcs
As submissões devem ser feitas online em http://www.editorialmanager.com/jbcs

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

COMITÊ EDITORIAL
Virgilio Almeida, Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil
Hernán Astudillo, Universidad Technica Federico Santa Maria, Chile
Ricardo Baeza-Yates, Universidad de Chile, Chile
Valmir C. Barbosa, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil
Jean Pierre Briot, Universite de Paris, Franã
Ana Cavalcanti, University of York, Reino Unido
Luciano da Fontoura Costa, Universidade de São Paulo, Brasil
Luiz Marcio Cysneiros, York University, Canadá
Alípio Mário Jorge, Universidade do Porto, Portugal
Oscar Pastor López, Universidad Politecnica de Valencia, Espanha
Tiziana Margaria, Universität Potsdam, Alemanha
Nelson Delfino D'Avila Mascarenhas, Universidade Federal de São Carlos, Brasil
Andrew McGettrick, University of Strathclyde, Reino Unido
Claudia Bauzer Medeiros, Universidade Estadual de Campinas, Brasil
Daniel Menasce, George Mason University, Estados Unidos
Gustavo Rossi, Universidad de La Plata, Argentina
J. Alfredo Sanchez, Universidad de las Americas Puebla, México
Flavio Wagner, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil
W. Eric Wong, University of Texas at Dallas, Estados Unidos
Nívio Ziviani, Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil

contato: jbcs@sbc.org.br
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Revista Eletrônica de Iniciação Científica
Chamada de Trabalhos
EDITORAS-CHEFE:
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.
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JIDM - Journal of Information & Data Management
Call for Papers
Editors
Alberto H. F. Laender, UFMG - Editor in chief
Mirella M. Moro, UFMG - Associate Editor

Editorial Board
Amr El Abbadi, Univ. California Santa Barbara, USA
Marcelo Arenas, PUC-Chile, Chile
Paolo Atzeni, Università Roma Tre, Italy
Ricardo Baeza-Yates, Yahoo! Research, Spain
Marco A. Casanova, PUC-Rio, Brazil
Silvana Castano, Università di Milano, Italy
Umesh Dayal, HP Labs, USA
David W. Embley, Brigham Young Univ., USA
Alvaro Fernandes, Univ. Manchester, UK
Juliana Freire, University of Utah, USA
Theo Härder, University of Kaiserlautern, Germany
Carlos A. Heuser, UFRGS, Brazil
H.V. Jagadish, University of Michigan, USA
Tok-Wang Ling, Nat. Univ. Singapore, Singapore
Marta Mattoso, UFRJ, Brazil
Claudia Bauzer Medeiros, UNICAMP, Brazil
Renée J. Miller, University of Toronto, Canada
John Mylopoulos, University of Trento, Italy
Mario Nascimento, University of Alberta, Canada
Tamer Oszü, University of Waterloo, Canada
Oscar Pastor, Univ.Politécnica de Valencia, Spain
Alain Pirotte, Univ. Catholique de Louvain, Belgium
Gustavo Rossi, Univ. de La Plata, Argentina
Ana Carolina Salgado, UFPE, Brazil
Daniel Schwabe, PUC-Rio, Brazil
Altigran S. da Silva, UFAM, Brazil
Mário J. Silva, University of Lisbon, Portugal
Caetano Traina Junior, USP-SC, Brazil
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Submission Instructions
Research papers should have up to 16 pages, survey
papers up to 20 pages, and reports up to 4 pages. The
editors should be contacted if more pages are
necessary. Papers must be submitted in a PDF file
according to the journal format. Papers should be
submitted by JIDM website. Each paper will be
reviewed by three different peers. Accepted papers
will be invited for presentation at the next SBBD
edition. More information is available at JIDM website.

JIDM is an electronic publication focusing on information and data
in large repositories and document collections. It relates to
different areas from Computer Science, including databases,
information retrieval, digital libraries, knowledge discovery, data
mining, geographic information systems, among others.
JIDM is an official publication of the Brazilian Computer Society
Special Interest Group on Databases. It is an electronic journal
that is published three times a year.
JIDM is also opened to publish selected papers from conferences
and workshops on related topics. In special, the October issue will
be dedicated to the Brazilian Symposium on Databases (SBBD).
Scope and Topics

JIDM welcomes papers on a full range of research on information
and data management, including (but not limited to):
- Active Databases
- Access methods and indexing
- Authorization, Privacy and Security
- Concurrency Control and Recovery
- Data Mining and Knowledge Discovery
- Data Semantics
- Data Visualization
- Data Warehousing
- Database Design
- Digital Libraries
- Geographic Information Systems
- Information Integration and Interoperability
- Information Retrieval
- Knowledge Bases
- Mobile Data
- Multidimensional and Temporal Databases
- Multimedia Databases
- Object-Orientation and Databases
- Peer to peer, Parallel and Distributed Databases
- Performance and Benchmarking
- Query Languages and User Interfaces
- Query Processing and Optimization
- Scientific and Statistical Databases
- Semi-structured Databases and XML
- Self-managed and Autonomic Databases
- Spatial Databases
- Stream-based processing and Sensor Databases
- Textual Databases
- Web Databases
- Web Services
Types of Submission

JIDM welcomes research papers that both lay theoretical
foundations and provide new insights into the aforementioned
areas. JIDM also solicits surveys that should make a contribution
to our understanding of the related topics from the information
and data perspective. Eventually, JIDM may publish reports of
meetings and working groups organized to evaluate the future of
a given research field.

http://seer.lcc.ufmg.br/index.php/jidm
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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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

