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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: novembro 2011.
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),
Agma J. M. Traina (USP São Carlos)
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://portal.sbc.org.br/horizontes/arq/Formato.pdf
http://portal.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

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.
−
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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Bem vindos à mais uma edição
Mirella M. Moro, mirella@dcc.ufmg.br, Universidade Federal de Minas Gerais.
Agma J. M. Traina, agma@icmc.usp.br, Universidade de São Paulo – São Carlos.
Nesta Edição
Este número da SBC Horizontes pode ser resumido como "Inspirador", para quem
já está na carreira e para quem está nela começando. Ao ler os textos/discursos das
premiações, não tem como não se inspirar pra tentar chegar lá também. Para os
jovens, ver os exemplos dos premiados no CTIC, CTD, IM2011 Dissertation Digest
Award, SIGMOD Distinguished Database Profile e Microsoft Fellowship, deverá
motivá-los a seguirem esses passos. Além disso, ter acesso às sábias palavras
proferidas nos discursos de aceitação do Prêmio Mérito Científico da SBC não tem
preço! E não podemos esquecer a brilhante organização do CSBC 2011 e a posse
da nova diretoria. Tenham todos uma excelente leitura.
Para a primeira edição de 2011, foram recebidos quatro artigos completos além dos artigos editados pelas
próprias Editoras da revista. Os artigos foram avaliados pelos editores associados e avaliadores externos.
Obrigada a todos que auxiliaram na avaliação desses artigos! Esta edição da SBC Horizontes é composta
pelas seguintes colunas.
Between. Seguindo a “tradição” iniciada no ano passado, esta edição da Between tem o prazer de

apresentar a equipe de voluntários do Congresso da SBC 2011, realizado na cidade de Natal/RN. No
artigo, os alunos Frederico Lopes, Raul Paradeda, Taniro Rodrigues e Thiago da Silva compartilham
as histórias de sucesso e os maiores desafios enfrentados por essa brilhante equipe de voluntários.
Destaque. Esta coluna traz como destaque os alunos premiados no CSBC deste ano, nos evento

Concurso de Trabalhos de Iniciação Científica e Concurso de Teses e Dissertações. Gostaríamos de
aproveitar a ocasião e parabenizar mais uma vez todos os ganhadores, bem como os organizadores
destes eventos! Além disso, aproveitamos também para lembrar a todos os nossos leitores
(professores e alunos) que o CTIC e o CTD são premiações anuais da SBC, aberta a todos os alunos
que cursam/cursaram graduação ou pós-graduação em uma instituição brasileira.
Lá de Fora. Nesta edição, a Lá de Fora traz excelentes notícias de três prêmios internacionais

conquistados por pesquisadores brasileiros. Primeiro, a jovem doutora Clarissa Marquezan (UFRGS)
conquistou o IM2011 Dissertation Digest Award, prêmio concedido à melhor tese de doutorado da área
de redes. Segundo, o prof. Alberto H. F. Laender agora integra o super time de pesquisadores de banco
de dados com perfil publicado no ACM SIGMOD Distinguished Database Profiles. Apesar de não ser
um prêmio propriamente dito, esta série de entrevistas inclui nomes de peso como Abiteboul,
Bernstein, Buneman, Chen, Garcia-Molina, Gray, Mohan, Stonebraker, Widom e agora Laender.
Finalmente, o prof. Anderson de Rezende Rocha foi agraciado com o Microsoft Faculty Fellowship
Award, o qual veio pela primeira vez para a América Latina.
Perfil. Completando a “trilogia” de colunas com premiações, a coluna Perfil apresenta o discurso de

agradecimento de dois pilares da Computação brasileira: professores Nívio Ziviani e Siang Wun Song,
ganhadores do Prêmio Mérito Científico 2011, promovido pela SBC. Com estilos diferentes, ambos os
discursos estão repletos de inspiração para profissionais jovens, e até não tão jovens. É absolutamente
impossível ler os dois discursos e não abrir um sorriso de siso-a-siso por estar compartilhando a
Computação com dois gênios absolutos da área.
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SBC Acontece. Seguindo a proposta da edição de Agosto 2009, esta coluna traz mais informações

sobre a nova Diretoria da SBC, gestão 2011-2013. Neste artigo, cada diretor teve de responder algumas
perguntas sobre sua carreira e Computação. Várias partes das respostas são genuinamente interessantes
e devem trazer luz para muitos de nossos leitores.
Você Viu?! Esta edição está super interessante com uma novidade na organização dos artigos, agora

listados por publicação (em vez de data como nas edições anteriores). Merecem especial destaque dois
artigos publicados por brasileiros na renomada Communications of the ACM.
Eventos. Finalizando esta edição, temos novamente uma série de chamadas de artigos e participação

para eventos e revistas da 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
novembro de 2011.
Recursos
SBC Horizontes
Sociedade Brasileira de Computação
Comunidade da SBC Horizontes no Orkut
Publicações da SBC
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). É
Diretora de Educação da SBC e editora-chefe da SBC Horizontes.
Agma Traina cursou Bacharelado em Ciências de Computação pela Universidade de São
Paulo (1983), mestrado em Ciências de Computação pelo ICMSC da Universidade de São
Paulo (1987), doutorado em Física Computacional pela Universidade de São Paulo (1991) e
Pós-doutorado em Ciência de Computação pela Carnegie Mellon University (1998-2000).
Atualmente é Professora Titular no Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da
Universidade de São Paulo. É sócia da SBC e editora-chefe da SBC Horizontes.
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Voluntários do Congresso da Sociedade Brasileira de Computação 2011
Frederico Lopes, fred.lopes@gmail.com, Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
Raul Benites Paradeda, paradeda@gmail.com, Universidade Estadual do Rio Grande do Norte.
Taniro Rodrigues, tanirocr@gmail.com, Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
Thiago Pereira da Silva, thiagosilva.inf@gmail.com, Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
O CSBC (Congresso da Sociedade Brasileira de Computação) é o maior e mais
abrangente evento organizado pela SBC. Em 2011, o CSBC teve aproximadamente 2
mil congressistas e trezentos trabalhos apresentados. Parte do sucesso do CSBC
2011 está associada aos esforços da equipe de voluntários, a qual teve pouco mais de
50 alunos de graduação e pós-graduação, da UFRN (principalmente) e de outras
instituições locais. Neste artigo explicamos quais são os benefícios e obrigações de
um voluntário do CSBC além de relatar nossa experiência como voluntário.

Sobre o CSBC 2011
O CSBC (Congresso da Sociedade Brasileira de Computação) é o maior e mais abrangente evento
organizado pela SBC. A proposta do CSBC é promover e incentivar a troca de experiências entre
comunidades científicas, acadêmicas e profissionais na área da Computação no âmbito nacional e
internacional. No ano de 2011 o evento foi realizado no Centro de Convenções em Natal/RN durante os
dias 19 a 22 de agosto, sob organização do Departamento de Informática e Matemática Aplicada
(DIMAp) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e sob coordenação geral dos
Professores Martin Musicante e Thais Batista. O tema da edição de 2011 foi “Computação para todos:
No caminho da evolução social”, que guiou as
discussões propiciando a reflexão dos
participantes em torno da inclusão das minorias,
visando diminuir as diferenças dos diversos
estratos da população no acesso à tecnologia.
Entretanto o CSBC, por ser de caráter
generalista, não limitou as discussões apenas
sob esse tema. Para isso, o evento foi composto
por 17 sub-eventos das mais variadas naturezas,
com atividades de formação, concursos
acadêmicos, eventos científicos, políticos, de
planejamento acadêmico e ainda discussões
sobre problemas gerais da área.
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 CSBC 2011 contou com a participação de aproximadamente dois mil congressistas, sendo 78.8%
deles estudantes das várias regiões do país e os profissionais da área, por sua vez, consistiram em
21.2% dos participantes. Além disso, mais de trezentos trabalhos foram apresentados, os quais foram
criteriosamente selecionados pelos comitês de programa de cada sub-evento. Por fim, a equipe de
voluntários contava com pouco mais de 50 alunos de graduação e pós-graduação da UFRN
(principalmente) e de outras instituições locais.
Perfil dos voluntários do CSBC
Normalmente os voluntários são pessoas ligadas ao meio acadêmico, principalmente alunos de
graduação e pós-graduação da instituição que realiza o CSBC. Nos voluntários é depositada a
confiança dos coordenadores gerais para execução das ações de planejamento e organização do
CSBC. Para ser voluntário não é necessário ter nenhum curso ou formação em cerimonial/organização
de evento ou coisas do tipo. Por parte do voluntário é esperado a tomada de decisões e ações rápidas,
que saiba se comunicar bem, que trabalhe em grupo e, acima de tudo, seja responsável e cumpra com
os compromissos. Nos treinamentos, que antecedem ao evento, as habilidades gerenciais e
organizacionais são desenvolvidas para que o voluntário execute com perfeição as tarefas que lhe
foram atribuídas e que, durante o evento, o voluntário sempre encontre uma solução para os problemas
que surgirão ou então saiba a pessoa correta a quem recorrer para resolvê-los.
Ser voluntário não significa somente trabalhar. Ser voluntário do CSBC é uma oportunidade de ter
uma visão diferente de um evento científico. Sair da óptica de participante para experimentar a óptica
de organizador. Saber o que se passa nos bastidores de um grande evento e lidar com situações nunca
antes imaginadas proporcionam aos voluntários grandes contribuições para sua formação acadêmica
e pessoal. O convívio direto com os participantes torna possível aumentar a rede de contatos, fazer
novas amizades e conhecer pesquisas e pesquisadores de várias localidades e instituições diferentes.

Com os organizadores do CSBC 2011 Martin e Thais: Alessandro Marro, Alessandro Stamatto, Alyson
Souza, Ana Luisa Medeiros, Andreza Medeiros, Claudionor Lima, Daniel Aguiar, Diego Oliveira,
Eduardo Silva, Elionai Melo, Everton Ranielly Cavalcante, Felipe Silva, Frederico Lopes,
Gilbran Andrade, Gildson Hamon, Gustavo Alves, Helida Salles, Helton Araujo, Iago Silva, Maria Jane
de Queiroz, João Gabriel Camargo, João Paulo Confessor, Julio Cesar dos Santos, Keivilany Coelho,
Larissa Leite, Lidiane Santos, Lucas Pereira, Marco Romano, Matheus Sousa, Nathan Olinto,
Paulo Junior, Placido Neto, Railma Freitas, Raul Paradeda, Rebeca Maia, Renato Almeida, Renato
Sarmento, Ricardo Galvão, Roniceli Moura, Sarah Sakamoto, Taniro Rodrigues, Tassia Freitas, Thiago
Menezes, Thiago Pereira e Thomas.

Observação: nem todos os alunos aparecem na foto acima.
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Bastidores do Planejamento e Execução do CSBC
Em meados de fevereiro de 2011, os coordenadores do CSBC realizaram o recrutamento de voluntários
e agendaram as primeiras reuniões. As reuniões, inicialmente realizadas semanalmente, contavam com
a presença dos alunos voluntários, coordenadores locais, os coordenadores gerais e algumas vezes
alguns convidados, como por exemplo, fornecedores. Os principais objetivos dessas reuniões eram
indicar as atividades dos voluntários e receber o feedback dos coordenadores locais a cerca do
andamento de cada evento.
Dias antes do evento, iniciaram os trabalhos dos alunos voluntários no Centro de Convenções de Natal
para a preparação de mochilas, salas, certificados, entre outros. A primeira tarefa exigiu trabalho braçal
da equipe, pois tínhamos um caminhão inteiro de materiais para transportar da UFRN para o Centro de
Convenções. Depois do transporte e alocação dos materiais, a equipe foi dividida em três frentes de
trabalho: a primeira era responsável pela preparação das mochilas contendo todo o material dos
patrocinadores do evento; a segunda trabalhava na instalação da rede; e a última trabalhava na
organização da secretaria.
Com tudo pronto, esperávamos ansiosamente pelo primeiro dia do evento para ver o início de um
trabalho que havia iniciado meses antes. As primeiras horas de evento na secretaria foram bastante
agitadas, centenas de participantes faziam filas para realizar credenciamento ou até mesmo a inscrição.
Devido à estratégia de entrega de credenciamento montada, cerca de duas horas após a abertura do
evento já não haviam filas para credenciamento. No restante dos dias, a maior parte dos atendimentos
da secretaria estavam relacionados à entrega de certificados e emissão de recibos aos participantes do
evento. A equipe de redes manteve esforços durante todo o evento para manter a rede em pleno
funcionamento. A equipe que havia sido responsável pela montagem das mochilas, agora cuidava das
salas, verificando o credenciamento dos participantes na entrada e auxiliando os coordenadores e
palestrantes.
Ao fim do quarto dia de evento, os coordenadores gerais reuniram toda a equipe de alunos voluntários
para comunicar o sucesso do evento e prestar agradecimentos pelo trabalho e dedicação da equipe.
Organização dos Voluntários
Os cerca de 50 alunos voluntários foram organizados em diferentes equipes, sendo elas: equipe da
secretaria, redes, transporte, salas e equipe de volantes. A equipe de secretaria foi responsável pelas
inscrições e credenciamento dos participantes. A equipe de redes instalou toda a infraestrutura de redes
nas salas e áreas comuns do Centro de Convenções e manteve a conectividade durante o evento. A
equipe de transporte foi responsável por fazer as viagens com os ônibus, contratados pelo evento, para
fazer o traslado dos participantes dos hotéis até o local do evento e vice-versa. Os alunos da equipe de
salas deram suporte aos apresentadores e palestrantes e controlavam o acesso às salas. Por fim, a
equipe de volantes tinha como responsabilidade encaminhar recados e substituir alunos das outras
equipes além de ajudar na resolução dos problemas que surgiam durante cada dia do evento. Esta
equipe é tão importante como as outras uma vez que, em um evento de grande porte, os volantes são
responsáveis por comunicar e agilizar o processo de correção de eventualidades.
Dicas e Sugestões para os Próximos Eventos
Seguem algumas dicas e sugestões para que os próximos organizadores e voluntários do CSBC possam
se basear e evitar alguns imprevistos e problemas.
Em primeiro lugar, deve-se deixar bem claro que a pessoa que se ofereceu para ser voluntário do
evento deve se comprometer com o mesmo, ou seja, a pessoa deve ser pontual, educada e estar disposta
a ajudar e, muito importante, não faltar, pois é muito difícil alocar outra pessoa no lugar onde o faltoso
estava alocado. Inclusive, o voluntário deve estar disposto a participar das reuniões organizadas
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previamente pelos organizadores do evento, pois são nestas reuniões que são direcionadas as tarefas e
fornecidas às diretrizes do congresso.
Não basta apenas estar bem definida a função de cada voluntário, é necessário que cada um saiba um
pouco das funções dos outros, pois em alguns casos, será necessária a reposição e/ou realocação de
pessoas.
Se possível, contratar uma empresa especializada em organização de eventos para auxiliar os
professores organizadores. Desse modo, essa empresa será responsável para entrar em contato com
fornecedores (gráficas, hotéis, equipamentos, dentre outros), patrocinadores, etc. Assim, os professores
organizadores do evento poderão se dedicar à tomada de decisões e à parte científica do evento.
Outra dica importante é contratar uma empresa de segurança para supervisionar o material do evento,
principalmente o material da secretaria, pois é praticamente impossível realizar a montagem e
desmontagem dos equipamentos no início e ao final de cada dia.
Ainda se possível, disponibilizar rede sem fio e ilhas de computadores para os congressistas e para as
pessoas realizarem novas inscrições no sistema do evento. É importante montar uma ilha de
computador fora do espaço onde apenas congressista podem entrar, pois estes espaços serão usados por
congressistas que ainda não fizeram suas inscrições e conseqüentemente ainda estão sem crachá.
Voluntários que ficaram responsáveis em trabalhar na secretaria devem ser pontuais, educados, saber
exatamente o que está acontecendo (sala e horário), conhecer a cidade e o local onde está sendo
realizado o congresso, pois é na secretaria que os congressistas tiram dúvidas e tem o primeiro contato
com o evento. Além disso, os voluntários devem estar preparados para imprevistos, como ficar sem
Internet, as impressoras falharem, faltar material dentre outros problemas. Inclusive, a secretaria deve
ser o primeiro local do evento a funcionar. Seguem algumas sugestões importantes para este setor do
evento, pois a secretaria concentra muitas responsabilidades que determinam o sucesso do evento:
• No primeiro dia do congresso, alocar duas ou mais pessoas para receber novas inscrições,
pois é neste local que aconteceu a maior fila, inclusive se possível, alocar uma máquina de
cartão de crédito e débito e um caixa para cada pessoa;
• Responsabilizar duas ou mais pessoas para a impressão de novos crachás e certificados,
colocar material individual para cada pessoa, ou seja, impressoras individuais para cada
responsável, entretanto, deve-se estar preparado para problemas que possam acontecer com
as mesmas;
• Tentar colocar os responsáveis do caixa no mesmo espaço que os responsáveis pela
impressão de crachá e certificados, pois o material dos novos inscritos são emitidos na hora
da inscrição;
• Colocar o credenciamento próximo à impressão de novos crachás e certificados, pois isso
agiliza o processo, assim os congressistas que não estão na lista do credenciamento podem
se dirigir à área de impressão para verificar se o mesmo está inscrito no sistema; caso
contrário, é necessário realizar uma nova inscrição no caixa;
• Ter à disposição da secretaria uma máquina copiadora e uma máquina de fax;
• No credenciamento, dividir as letras do alfabeto de acordo com a quantidade de inscritos
para cada letra, tentando deixar uma média para cada intervalo de letra, exemplo: de ‘a’ a
‘c’ 300 inscritos, de ‘d’ a ‘h’ 290 inscritos, de ‘i’ a ‘m’ 295 inscritos, e assim por diante;
• Outra sugestão é alocar uma pessoa para entrega e conferência do material. Cada pessoa
pode ficar responsável por duas faixas de letras no credenciamento, agilizando assim o
processo, pois enquanto um voluntário verifica o nome do congressista na lista, outra pessoa
coloca o material ao lado deste;
• Nunca deixar a secretaria vazia em horário de funcionamento;
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•
•

•
•

•

•

Durante a entrega do material aos congressistas, repassar todas as informações importantes e
pedir que verifiquem o material a procura de defeitos;
Sempre ter material extra na secretaria, como, tonner para as impressoras, adaptadores para
tomadas, filtros de linha, papel para impressão de crachá e certificados, entre outros;
Dentro do espaço da secretaria deixar um voluntário responsável para realizar o check-in
online dos palestrantes e convidados do CSBC, pois há um aumento neste tipo de tarefa nos
dois últimos dias do congresso;
Determinar uma pessoa para a confecção e distribuição de recibos de pagamento, esse
serviço é muito requisitado em todos os dias do evento;
Previamente, efetuar a montagem e impressão das atividades das salas que irão ser dispostas
na porta de cada, no início de cada dia modificar os horários e as atividades em cada sala
antes do início das atividades do evento;
É importante ter rádios de comunicação para as equipes que compõem a organização do
evento, determinando um canal para cada equipe. Testar os rádios periodicamente e
recarregá-los sempre ao final de cada dia do evento;
Os responsáveis no credenciamento devem verificar se o congressista é estudante ou não,
caso seja, solicitar documento comprobatório de estudante; caso contrário, os responsáveis
devem estar devidamente instruídos para orientações.

Ainda como dica importante é ser bem humorado e descontraído, sempre abordar o congressista com
um bom dia, boa tarde e boa noite, e levar em consideração que muitos deles passaram por uma viagem
cansativa e desgastante para chegar ao evento.
Por fim, um evento de nível nacional e de extrema importância para a área da computação deve haver
comprometimento e disposição de voluntários e professores para que o mesmo seja um grande sucesso,
para que imprevistos sejam resolvidos rapidamente e que ao final todos tenham a sensação de dever
cumprido.
Concluindo
Acreditamos ser um privilégio participar da organização de um evento como o CSBC. Essa
experiência nos proporcionou uma troca cultural e de conhecimentos através do contato com
estudantes, profissionais, professores e pesquisadores de todas as regiões do Brasil e até mesmo de
outros países. E o mais gratificante foi ver que o nosso esforço recompensado pela quantidade de
elogios recebidos por parte dos participantes sobre a organização do evento, onde todos os alunos
envolvidos se doaram integralmente ao evento.
Esperamos que esse texto sirva como fator motivador para a candidatura de novos voluntários e que as
dicas ajudem a melhorar cada vez mais a organização dos próximos Congressos da Sociedade
Brasileira de Computação.
Sobre os autores
Frederico Lopes possui mestrado em Sistemas e Computação (2008) pelo Departamento de
Informática e Matemática Aplicada (DIMAp) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte
(UFRN). Atualmente é doutorando em Ciências da Computação também pelo DIMAp/UFRN.
Desde o mestrado e também no doutorado vem desenvolvendo pesquisas e publicando trabalhos
na área de Sistemas Distribuídos e Engenharia de Software. Em 2010 fez seu estágio de
doutorado no Instituto Superior Técnico (IST) da Universidade Técnica de Lisboa (UTL).
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Raul Benites Paradeda é formado em Ciência da Computação pela Universidade Católica de
Pelotas (UCPel) e no ano de 2007 concluiu o mestrado em Sistemas e Computação com ênfase
em Inteligência Artificial pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).
Atualmente, é professor dos cursos tecnológicos de Redes de Computadores e Análise e
Desenvolvimento de Sistemas na Universidade Estácio Campus Natal e professor assistente do
curso de bacharelado em Ciência da Computação da Universidade Estadual do Rio Grande do
Norte (UERN).
Taniro Rodrigues possui mestrado em Sistemas e Computação (2011) e bacharelado em
Ciências da Computação (2009) pelo Departamento de Informática e Matemática Aplicada
(DIMAp) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Atualmente é doutorando
em Ciências da Computação também pelo DIMAp/UFRN. Realiza pesquisas na área de
Sistemas Distribuídos e Engenharia de Software, mais especificamente, em Redes de Sensores
Sem Fio e Desenvolvimento Dirigido a Modelos.
Thiago Pereira da Silva obteve o título de bacharelado em Ciência da Computação pela
Universidade Federal de Goiás (UFG) no ano de 2010. Foi bolsista por dois anos do Instituto de
Informática (INF-UFG) onde participou de um projeto para o desenvolvimento de um sistema
de rastreamento veicular. Atualmente é aluno do programa de mestrado em Sistema e
Computação da UFRN.
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Premiados no CTIC 2011
Em sua 30ª edição, o CTIC é um
evento anual da Sociedade Brasileira
de Computação que tem como objetivo
incentivar alunos de Graduação em
Computação
e
Informática
a
produzirem textos científicos originais
sobre temas relacionados à área. Só é
permitida a participação de alunos
regularmente matriculados em cursos
de gradução, ou recém-diplomados (há
não mais de um ano) em Instituições
de Ensino Superior brasileiras.

Marco Tulio Ribeiro, presidente Maldonado e Nívio Ziviani

Neste ano a coordenaçao do evento foi realizada pelas professoras Silvia Regina Vergilio (UFPR) e
Aurora Pozo (UFPR), com apoio local da professora Lyrene Fernandes (UFRN). Os dez trabalhos
melhores classificados foram selecionados para publicação na REIC (Revista de Iniciação Científica
da SBC). Os três primeiros classificados foram apresentados no congresso da CBSC (2011) e avaliados
por uma banca. O resultado da premiação foi o seguinte:
1o. lugar:

Marco Túlio Ribeiro (UFMG), Wagner Meira Jr. (UFMG), Dorgival Guedes
(UFMG), Adriano Veloso (UFMG): Detecção de Spams Utilizando Conteúdo Web
Associado a Mensagens

2o. lugar:

Pedro Henrique Bragioni Las Casas (PUC Minas), Humberto Marques (PUC
Minas): Detecção de Spammers na Rede de Origem

3o. lugar:

Diego Duarte (UFMG), Adriano Pereira (CEFET-MG), Wagner Meira Jr.
(UFMG): Avaliação de Sistemas de Busca em Mercados Eletrônicos

Sobre o trabalho vencedor: propõe uma estratégia para detectação de spams que explora o conteúdo
das páginas Web apontadas por mensagens. O trabalho descreve uma metodologia para coleta dessas
páginas, caracteriza as relações entre as páginas e as mensagens de spam, e utiliza um algoritmo de
aprendizado de máquina para extrair informações relevantes para a detecção de spams.
Sobre seu autor: Marco Túlio Correia Ribeiro (http://dcc.ufmg.br/~marcotcr),
é recém-graduado em Ciência da Computação na Universidade Federal de
Minas Gerais (UFMG). Atualmente trabalha na empresa Zunnit, mas pretende
iniciar o mestrado na UFMG no início do ano que vem. Suas áreas de interesse
são: Mineração de Dados, Recuperação de Informação, Recomendação,
Heurísticas, e Algoritmos (em geral).
Sobre o CTIC 2011, Marco diz que: “Foi uma honra participar do CTIC, e uma honra maior ainda ter
o meu trabalho escolhido como o melhor trabalho. Foi a primeira vez que apresentei um trabalho meu.
Fiquei um pouco nervoso antes da apresentação, mas no fim correu tudo bem. Na hora da premiação,
achei que o meu trabalho tinha ficado em segundo lugar, porque o título do trabalho que ficou em
segundo começa exatamente igual o título do meu trabalho, então foi uma grande alegria descobrir
que eu tinha sido selecionado como primeiro”.

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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Premiados no CTD 2011
O Concurso de Teses e Dissertações
(CTD) do CSBC tem como objetivo
divulgar e premiar os melhores
trabalhos de doutorado e mestrado na
área de Computação realizados no
país. Neste ano, o XXIV CTD
selecionou 6 teses de doutorado e 10
dissertações de mestrado defendidas e
Martin Musicante, Renato Cerqueira, Siang Wun Song, Márcio
aprovadas ao longo de 2010 para
Moretto Ribeiro, presidente Maldonado, Thais Vasconcelos
representar os melhores trabalhos
desenvolvidos em nossos programas de pós-graduação. Esses trabalhos foram julgados de acordo com
seus resultados científicos e tecnológicos já gerados, assim como pelo seu potencial de impacto na
sociedade e no estado da arte na área de Computação.
O concurso foi dividido em duas fases. A primeira fase escolheu as 6 melhores teses de doutorado e as
10 melhores dissertações de mestrado de 2010, dentre os 25 trabalhos de doutorado e 32 de mestrado
submetidos. O julgamento dessa fase foi baseado no material submetido pelos candidatos: um resumo
de 6 páginas, o texto completo do trabalho, e cartas de recomendação de membros da banca de defesa.
Apenas os trabalhos selecionados na primeira fase participaram da segunda fase do concurso, realizada
durante o CSBC 2011 em Natal. Nessa fase foram selecionados e premiados os três melhores trabalhos
em cada categoria (doutorado e mestrado). Essa segunda fase também levou em consideração a
qualidade das apresentações orais dos trabalhos e o desempenho dos candidatos nas arguições feitas
pelos membros da comissão de seleção. A alta qualidade e diversidade de áreas dos trabalhos tornaram
a seleção do CTD uma tarefa ao mesmo tempo altamente desafiadora e gratificante. Os trabalhos que
participaram do CTD são um retrato da pesquisa de alta qualidade desenvolvida em nossos programas
de pós-graduação.
Trabalhos Premiados
Doutorado
1º Lugar: Márcio Moretto Ribeiro, "Revisão de Crenças em Lógicas de Descrição e em Outras
Lógicas não Clássicas". Orientadora: Renata Wassermann (IME-USP).
2º Lugar: André Costa Drummond, "Agregação de Tráfego em Redes Ópticas com Multiplexação
por Comprimentos de Onda". Orientador: Nelson Fonseca (UNICAMP)
3º Lugar: Leandro A. F. Fernandes, "On the Generalization of Subspace Detection in Unordered
Multidimensional Data". Orientador: Manuel M. Oliveira (UFRGS).
Mestrado
1º Lugar: Gustavo M. Machado, "A Model for Simulation of Color Vision Deficiency and A Color
Contrast Enhancement Technique for Dichromats". Orientador: Manuel M. Oliveira (UFRGS).
2º Lugar: Antonio Carlos Sobieranski, "Segmentação Supervisionada de Imagens pela Funcional de
Mumford-Shah Utilizando Métricas de Distância Não-lineares". Orientadores: Aldo von
Wangenheim, Eros Comunello (UFSC).
3º Lugar: Guilherme Alves Toda, "Um Método Probabilístico para o Preenchimento Automático de
Formulários Web a partir de Textos Ricos em Dados". Orientador: Altigran Soares da Silva (UFAM).
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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Resumos dos Trabalhos que ficaram em primeiro lugar
"Revisão de Crenças em Lógicas de Descrição e em Outras Lógicas não Clássicas"
por Márcio Moretto Ribeiro
A área de revisão de crenças estuda como agentes racionais mudam suas crenças ao receberem novas
informações. O marco da área de revisão de crenças foi a publicação do trabalho de Alchourrón,
Gärdenfors e Makinson. Nesse trabalho conhecido como paradigma AGM foram definidos critérios de
racionalidade para tipos de mudança de crenças. Desde então, a área de revisão de crenças foi
influenciada por diversas disciplinas como filosofia, computação e direito. Paralelamente ao
desenvolvimento da área de revisão de crenças, os últimos 20 anos foram marcados por um grande
avanço no estudo das lógicas de descrição. Tal avanço, impulsionado pelo desenvolvimento da websemântica, levou a adoção de linguagens inspiradas em lógicas de descrição (OWL) como padrão para
se representar ontologias na web. Nessa tese tratamos do problema de aplicar a teoria da revisão de
crenças a lógicas não clássicas e especialmente a lógicas de descrição. Trabalhos recentes mostraram
que o paradigma AGM é incompatível com diversas lógicas de descrição. Estendemos esses resultados
mostrando outras lógicas que não são compatíveis com o paradigma AGM. Propomos formas de
aplicar a teoria de revisão tanto em bases quanto em conjuntos de crenças a essas lógicas. Além disso,
usamos algoritmos conhecidos da área de depuração de ontologias para implementar operações em
bases de crenças.
"A Model for Simulation of Color
Vision Deficiency and A Color
Contrast Enhancement Technique for
Dichromats"
por Gustavo Mello Machado
We present the first model in the
literature for simulating human color
perception that consistently accounts
for normal color vision and for the
most prevalent cases (99.96\% of all
cases) of color vision deficiency. We
also present an automatic imagerecoloring technique for enhancing
color contrast for dichromats that is up
to two orders of magnitude faster than
previous approaches and, due to its
time coherence, is the first technique
Thais Vasconcelos, Renato Cerqueira, Nívio Ziviani, Gustavo
suitable for real-time video recoloring
Melo Machado, presidente Maldonado, Flavio Wagner
for dichromats. Finally, we introduce a
metric for estimating the loss of color contrast experienced by individuals with color vision deficiency
(CVD), or resulting from image recoloring. Together, these results contribute for a better understanding
of CVD and for improving the quality of life of the affected individuals.
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Visibilidade e Reconhecimento do Talento Brasileiro no Exterior
Nos últimos tempos, o Brasil tem recebido grande destaque na mídia internacional
por vários motivos, incluindo esportivos e políticos. Recentemente, a “Computação
tupiniquim” também tem sido motivo de orgulho, com prêmios e distinções de
excelência recebidos por nossos alunos e professores apresentados neste artigo.
IM2011 Dissertation Digest Award: Clarissa Marquezan
O CNOM (Committee on Network Operations and Management) é o comitê da IEEE que representa a
comunidade internacional de gerenciamento de redes e serviços e que organiza, entre outras ações, os
dois principais eventos da área: o IM (International Symposium on Integrated Network Management) e
o NOMS (Network Operations and Management Symposium). A sessão “Dissertation Digest” é a
atividade desses eventos que tem como objetivo premiar teses de doutorado de recém-doutores que
realizaram pesquisa proeminente na área.
Dentre as 7 teses de doutorado escolhidas para fazer parte da etapa final da seção “Dissertation
Digest” do IM2011, três foram resultado de pesquisa de brasileiros:
• On the Investigation of the Joint Use of Self-* Properties and Peer-To-Peer for Network
Management. Clarissa Marquezan (Federal University of Rio Grande do Sul); Lisandro
Zambenedetti Granville (Federal University of Rio Grande do Sul).
• Self-Configuration of Wireless Multi-Hop Networks. Daniel Fernandes Macedo (UFMG);
José Marcos Nogueira (UFMG); Guy Pujolle (Université Pierre et Marie Curie – Paris).
• Self-Management of Hybrid Optical and Packet Switching Networks. Tiago Fioreze
(University of Twente) – brasileiro atuando no exterior; Aiko Pras (University of Twente).
Esse fato mostra a qualidade e o nível de maturidade dos pesquisadores brasileiros, os quais estão cada
vez mais capazes de competir em condições de igualdade com pesquisadores internacionais.
Primeiro Lugar do IM2011 Dissertation Digest Award é de brasileira

O trabalho de Clarissa Marquezan, orientado pelo prof. Lisandro Z. Granville (vice-presidente da SBC)
e realizado na UFRGS, consagrou-se em primeiro lugar no IM2011. Veja o que pensa Clarissa
Marquezan sobre esta conquista:
Receber esse prêmio possui dois
significados pra mim. Primeiro, ele
marca o final de um caminho complexo,
que por muitas vezes me deixou insegura
e me fez questionar muitas das decisões
tomadas durante esse caminho, mas que
agora eu entendo tudo isso como sendo o
processo natural para se tornar um
doutor. Em segundo lugar, eu vejo esse
prêmio como uma forma de pagamento
de uma dívida de gratidão que eu tenho
com a UFRGS pela excelente formação
que ela me deu, desde a graduação até a
Clarissa Marquezan e Lisandro Z. Granville
pós-graduação. Além disso, em termos
práticos, esse prêmio me possibilitou ter um cargo mais alto na hierarquia do projeto Europeu
no qual trabalho atualmente, convites para revisão de periódicos internacionalmente
reconhecidos, e convites para participar de processos de montagem e submissão de projetos.
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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Aos futuros recém-doutores, fica a mensagem de que: SIM! Vale a pena, todo esse esforço de
superação, de enfrentar obstáculos que inicialmente parecem intransponíveis, mas que com
dedicação e tempo ficam cada vez mais tangíveis. Mas ao mesmo tempo, é importante
entender que o final do doutorado não significa o fim da caminhada, mas sim o início de um
novo caminho!
Resumo da tese ganhadora

A tese teve como objetivo investigar e esclarecer quais são as questões e características envolvidas na
integração de propriedades self-* e P2P (Peer-to-Peer) que contribuem para a definição de novas
alternativas de soluções de gerenciamento de redes. Geralmente, as investigações relacionadas com a
aplicação de computação autonômica e propriedades self-* no gerenciamento de redes são focadas na
definição de modelos de alto nível (ex., ontologias e políticas), os quais são capazes de determinar as
ações autônomas do sistema. Em contrapartida, pesquisas relacionadas com P2P no gerenciamento de
redes estão mais focadas na definição da infraestrutura de comunicação da solução de gerenciamento.
Sendo assim, de um lado existem as pesquisas ligadas à aplicação de computação autonômica e
propriedades self-* que sofrem com o problema da falta de aproximação dos modelos de alto nível com
a infraestrutura de gerenciamento, e do outro lado existem as que aplicam P2P e que sofrem com o
problema oposto. Como principal resultado, essa tese mostrou como repensar a definição e execução de
tarefas de gerenciamento de redes, através da mudança do foco do desenvolvimento de aspectos
morfológicos (tais como, APIs, protocolos, arquiteturas, e frameworks) para a definição de algoritmos
sofisticados de gerenciamento que exploram as características self-* de forma integrada à capacidade
de cooperação e descentralização de tecnologias P2P.

ACM SIGMOD Distinguished Database Profiles: Alberto H. F. Laender
Desde 2011, o ACM SIGMOD (o grupo especial de interesse em
bancos de dados da ACM) organiza a série de vídeos intitulada
“Distinguished Profiles in Databases”. A série de vídeos é
disponibilizada online e um artigo sobre a entrevista é publicada na
revista ACM Sigmod Record.
A edição de junho de 2011 da SIGMOD Record traz a entrevista com
o prof. Alberto Laender, da UFMG. A entrevista foi realizada por
Marianne Winslett, durante a conferência do SIGMOD em 2010, na
cidade de Indianápolis. Prof. Alberto Laender trabalha na UFMG
desde 1975, quando fundou o LBD – Laboratório de Bancos de
Dados. Ele é membro do Advisory Board e do Jim Gray PhD
Dissertation Award Committee, ambos do SIGMOD.
Este é um justo reconhecimento a um dos principais pesquisadores
da área no Brasil, já que esta série é dedicada a entrevistas com
grandes nomes da pesquisa em gerência de dados no mundo todo.
Outros nomes desta série incluem: Serge Abiteboul, Ricardo BaezaYates, Philip A. Bernstein, Peter Buneman, Peter Chen, Christos Faloutsos, Hector García-Molina, Jim
Gray, C. Mohan, Jeffrey Naughton, Dennis Shasha, Avi Silberschatz, Michael Stonebraker, Moshe
Vardi, Gerhard Weikum e Jennifer Widom.
A entrevista pode ser lida aqui e assistida neste vídeo.
Volume 4 - Número 2 – Agosto 2011 | SBC HORIZONTES | 17

Lá de Fora

Microsoft Faculty Fellowship Award: Anderson de Rezende Rocha
O Microsoft Research Faculty Fellow Award é um prêmio de reconhecimento acadêmico que visa
selecionar jovens professores e pesquisadores que têm avançado a pesquisa em computação em novas
direções e cujo trabalho tem potencial de alto impacto sobre o estado-da-arte. O programa identifica,
reconhece e dá suporte a jovens professores considerados excepcionais em seu engajamento no avanço
e inovação da pesquisa em Ciência da Computação no mundo. O objetivo do programa é estimular e
criar condições necessárias para que esses pesquisadores possam trazer impactos significativos à
Ciência da Computação em suas áreas de atuação. O prêmio assegura aos seus vencedores uma quantia
total de 1.4 milhões de dólares a serem divididos entre os premiados para serem aplicados
exclusivamente em suas pesquisas em suas instituições de origem. Adicionalmente, cada Microsoft
Research Faculty Fellow passa a ter acesso a recursos da Microsoft tais como software, convites para
participar em conferências e colaboração direta com os pesquisadores da Microsoft Research em
Redmond e em outros centros no mundo.
Para esta premiação, a Microsoft Research escolhe, a cada ano, oito jovens professores a partir de um
conjunto de indivíduos indicados mundialmente. Cada instituição de pesquisa em Ciência da
Computação pode indicar seus jovens docentes para o prêmio. Todos os indicados passam por um
rigoroso processo de seleção sendo avaliados por um painel de aproximadamente 100 revisores
escolhido pela Microsoft Research. O processo de seleção considera as contribuições científicas de
cada indicado bem como uma análise de currículos. O processo vai refinando o número de indivíduos
em cada fase até a última etapa em que os finalistas são convidados a fazer uma apresentação e passam
por uma arguição por uma banca de cinco pesquisadores renomados selecionados pela Microsoft
Research. Finalmente, são escolhidos os oito premiados.
Prof. Anderson de Rezende Rocha,
UNICAMP, é um dos premiados

Essa é a primeira vez que um pesquisador da
América Latina, formado na América Latina
consegue tal prêmio que existe desde 2005.
Dessa forma, esse prêmio é um divisor de
águas e um marcador que poderá servir para
estimular outros jovens pesquisadores nessa
região a continuar trabalhando e acreditando
que também são capazes de atingir
reconhecimento internacional por seu
trabalho. Confira a seguir uma entrevista com
o prof. Anderson.
O que o Microsoft Research Faculty Fellow
Award significa para você pessoalmente?
Ser selecionado dentre tantos excelentes
candidatos é gratificante. Significa que minha
pesquisa está sendo reconhecida como tendo potencial impacto para ajudar as pessoas de alguma
forma. O prêmio é como um atrator que irá me ajudar, ainda cedo em minha carreira acadêmica, a
atrair bons estudantes e colaboradores para trabalharem comigo. Dessa forma, é uma motivação extra
para mim e meus orientandos a continuar procurando soluções inovadoras para problemas relacionados
à computação forense e à investigação de evidências digitais para ajudar as autoridades no Brasil e no
mundo em sua luta diária contra o crime organizado.
Prof. Anderson Rocha e MS Senior VP Rick Rashid
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Como os recursos serão aplicados em sua pesquisa?
Os recursos da premiação ajudarão no financiamento de pesquisas relacionadas à análise forense de
documentos digitais em nosso laboratório “Reasoning for Complex Data (RECOD)” no Instituto de
Computação da Unicamp do qual faço parte juntamente com os Professores Jacques Wainer, Siome
Klein Goldenstein e Ricardo da Silva Torres.
Qual é sua especialização e como ela contribuiu para sua premiação pela Microsoft Research?
Minhas áreas de concentração e pesquisa são Visão Computacional, Aprendizado de Máquina e
Computação Forense Digital. Atuo, principalmente, na pesquisa e desenvolvimento de novos métodos
de visão computacional e aprendizado de máquina que auxiliem na solução de problemas relacionados
à computação forense digital. Documentos digitais (e.g., imagens, vídeos) são cada vez mais comuns e
a forma como as pessoas lidam com tais documentos pode levantar diversas questões legais e éticas
que precisam ser tratadas. Por exemplo, a manipulação de uma imagem é apropriada quando pode
afetar a opinião pública? Dada uma foto digital, ela é realmente uma prova concreta e incontestável de
um dado crime ou foi alterada digitalmente? Antes mesmo que qualquer ação policial com respeito a
um documento digital questionável possa ser realizada, precisamos ser capazes de analisar tal
documento. Para isso, precisamos das melhores soluções possíveis pra lidar com os desafios
apresentados pelos usos maliciosos das ferramentas de processamento de documentos disponíveis hoje
em dia tais como o Adobe Photoshop®. Diante de tais desafios, minha pesquisa busca investigar
soluções para problemas relacionados à computação forense digital contemplando as etapas de
aquisição, organização, classificação e análise de evidências digitais (imagens, vídeos, documentos de
texto, etc.).
Que direções você sugere aos jovens pesquisadores brasileiros para que também alcancem o destaque
que você conseguiu?
Acredito que a principal sugestão é acreditar em si mesmo e trabalhar sério todos os dias na busca pela
excelência em todas as atividades, desde as mais simples às mais complexas. Outra sugestão
igualmente importante é saber ouvir eventuais críticas, pois elas são importantes para o crescimento
profissional.
Mais alguma informação a acrescentar?
Conseguir um prêmio desses não é simples e nem é um fato isolado. Citando um célebre cientista: “se
fui capaz de enxergar mais longe, é porque me apoiei nos ombros de gigantes”. Dessa forma, gostaria
de agradecer a todos os meus colegas de trabalho no Instituto de Computação da Unicamp e todos os
meus colaboradores e parceiros de pesquisa, meus ex-orientadores e professores, bem como minha
esposa e família por me ensinarem, todos os dias, os valores da busca pela excelência em todas as
ações que tomo na vida. Sem a ajuda dessas pessoas, nada seria possível.
Recursos
• IM 2011
• Distinguished Profiles in Databases
• Microsoft Research Faculty Fellows
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Prêmio Mérito Científico 2011
Esta edição da coluna Perfil está
super especial!!! Ela apresenta o
texto de agradecimento dos
agraciados com o Prêmio Mérito
Científico 2011, professores Nívio
Ziviani (UFMG) e Siang Wun
Song (USP). Este prêmio destinase ao sócio efetivo ou fundador da
SBC
com
reconhecida
contribuição
científica
e/ou
técnica em uma das várias áreas e
especialidades da computação
abrangidas pela Sociedade.

Prof. Nívio, presidente Maldonado, prof. Siang

Prof. Siang Sun Wong
Senhoras e senhores componentes da mesa,
Caros colegas, professores, estudantes,
Senhoras e senhores,
Agradeço do fundo do coração por esta homenagem.
Vou falar sobre alguns marcos da minha carreira. Alguns deles podem servir de motivação e
encorajamento aos estudantes e jovens pesquisadores e pesquisadoras.
Um marco importante foi a vinda ao Brasil.
Eu não nasci aqui. Sou importado.
E Made in China
Uma razão que levou meus pais para uma mudança tão grande foi a busca por melhores oportunidades
para seus filhos em termos de educação superior. Em Hong Kong naquele tempo havia apenas duas
universidades, ambas pagas e muito caras.
Devo muito à generosidade deste país
que é o Brasil, que nos acolheu e onde
pude
fazer
colégio
público
e
universidade pública gratuita e de
qualidade, onde há agências de fomento
como CNPq, CAPES e FAPESP que
viabilizaram o avanço da minha carreira.
Devo uma homenagem especial a uma
pessoa que foi responsável pelo meu
ingresso à área de Computação. Ele me
ensinou a programar e, o mais importante, a
gostar da Computação. E me convidou a
estagiar no Centro de Computação da USP
no final do meu primeiro ano da faculdade.
É o Prof. Valdemar Setzer que este ano
comemorou o aniversário de 70 anos.
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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Outro marco é a escolha da universidade para
fazer o doutorado e a publicação do primeiro
artigo. Uma mensagem aos estudantes e jovens
pesquisadores: ter confiança da sua
capacidade, sem medo de tentar almejar algo
grande. Desconhecendo as dificuldades, enviei
pedidos e algumas das melhores universidades
americanas. Acabei conseguindo a aceitação em
uma das mais conceituadas: Ciência da
Computação da Universidade Carnegie Mellon.
Publicação do primeiro artigo: No meu segundo
ano de doutorado, sem saber que era um evento
difícil, foi submetido e aceito um artigo pela
FOCS, uma das duas melhores conferências em
teoria junto com a STOC. Isso no segundo ano
do doutorado. Em retrospecto, é curioso notar que este foi um dos trabalhos mais citados na minha
carreira. Até parece que não fiz mais nada depois.
Um outro marco muito importante: meu primeiro auxílio de pesquisa. Aí vem a segunda mensagem:
agarrar a oportunidades que surgem. Vários anos após o doutorado minha produção começou a cair.
Aí surgiu o edital BID-USP, uma iniciativa nova e única na USP para financiar viagens de pesquisa. Eu
fui o único no IME-USP que enviou pedido. Foi aprovado um grant no valor de 160 mil dólares. Este
auxílio foi uma espécie de turning point da minha carreira, pois viabilizou uma completa reciclagem
minha e de vários professores do grupo.
Para encerrar, quero prestar uma homenagem ao patrono do Prêmio Mérito Científico da SBC deste
ano: o Prof. Imre Simon que foi o modelo que sempre procurei seguir.
Por fim, quero compartilhar esta homenagem e o prêmio com todos os meus colaboradores nesses anos
todos.
Muito Obrigado.

Professor Nívio Ziviani
Agradeço aos colegas Alberto Laender e Mirella Moro pela indicação do meu nome à chamada para
este prêmio e aos colegas anônimos que endossaram a indicação. Agradeço também ao Comitê de
Apreciação e ao Conselho da Sociedade Brasileira de Computação por ter-me outorgado o honroso
Prêmio de Mérito Científico 2011.
Esta é uma das distinções mais altas que poderia receber e a homenagem concedida pelos meus pares é
particularmente significativa porque exprime o reconhecimento de uma vida de trabalho realizando
pesquisa científica.
O momento é de festa e de agradecimentos. Um momento como este instiga a reflexão e leva
necessariamente a um balanço de quase 40 anos da minha carreira, o que faço agora compartilhando
um breve relato de fatos dignos de permanecerem na memória. Maiores detalhes sobre a minha carreira
como pesquisador podem ser obtidos no artigo intitulado “Information Retrieval Research at UFMG”,
escrito em resposta a um número especial para “Grupos de Bancos de Dados e Recuperação de
Informação no Brasil”, do Journal of Information and Data Management (JIDM) da SBC, previsto
para sair nos próximos números da revista.
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No início da minha carreira obtive o título
de mestre pela PUC/RJ em 1976 com o
Prof. Antônio Luz Furtado e o título de
Ph.D. pela Universidade de Waterloo, no
Canadá em 1982, com o Prof. Gaston
Gonnet.
Foi com Gaston que aprendi excelência
acadêmica:
A excelência é, para Aristóteles, uma
habilidade conquistada através do
treinamento e da prática. Para o filósofo
grego, nós somos aquilo que fazemos
com frequência, portanto, a excelência
não é um ato, porém, um hábito.
Gaston também me ensinou, já durante o doutoramento, o valor da criação de empresas start-up como
forma importante de geração de riqueza: ele criou 11 empresas e algumas delas têm receita anual na
ordem de centenas de milhões de dólares.
Em 1984 voltei a Waterloo, no Canadá, onde iniciei o estudo de algoritmos para tratar bancos de dados
constituídos de texto. Quase uma década mais tarde, tinha início uma verdadeira revolução tecnológica.
Nascia a World-Wide Web com Tim Berners Lee, por meio da criação do primeiro navegador da
Internet.
Neste ponto, a fala de Guimarães Rosa é sábia:
“No ir - seja até onde for - tem-se que voltar, mas seja como for, que se esteja indo ou
voltando, sempre já se está no lugar.”
Aí, afortunadamente, os algoritmos para bancos de dados constituídos de texto que vínhamos
trabalhando vão para o centro do palco: recuperar informação na imensidão de dados disponibilizados
diariamente na Internet passa a ser um problema central para as tecnologias de informação.
Foi na década de 90 que na UFMG pudemos realmente crescer como grupo de pesquisa de padrão
internacional. Isso foi decorrência da política governamental muito acertada de investir em grandes
grupos, com o PRONEX – Programa de Núcleos de Excelência do MCT em 1998. Os laboratórios do
Departamento cresceram em produtividade e qualidade, entre eles o LATIN – Laboratório para
Tratamento da Informação, do qual sou criador e coordenador.
Minha relação com a SBC é antiga, anterior mesmo à data da sua criação em 1978, por meio da
participação em edições do SECOMU e do SEMISH. Logo depois da minha volta do doutorado
coordenei o SEMISH de 1983, a convite do então Presidente da SBC, o saudoso Luiz de Castro Martins.
Depois veio em 1994 a coordenação geral do XIV CSBC em Caxambú, com 822 participantes, uma
experiência marcante e prazerosa. Ano passado coordenei o SECOMU no CSBC em Belo Horizonte.
Para falar sobre o ensino divido-me entre Roland Barthes e Rubem Alves. Barthes, em aula inaugural
da cadeira de Semiologia Literária do Colégio de França, em 1977, considera que:
“...há uma idade em que se ensina o que se sabe. Mas vem em seguida outra, em que se
ensina o que não se sabe.”
Rubem Alves, comentando Barthes, diz que os professores começam por ensinar, primeiro, os saberes
sabidos, aqueles que, no transcorrer do tempo, foram aprendidos pelas gerações mais velhas, e que
são transmitidos às gerações mais novas como se fossem ferramentas em uma caixa.
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Rubem Alves, referindo-se com muita propriedade à fase em
que se ensina o que não se sabe, cita o navegador que voltou de
suas viagens trazendo nas mãos os mapas que desenhara nos
mares onde navegara. Aí chegam os alunos. O professor
mostra-lhes os seus mapas e fala sobre aquilo que sabe. Os
alunos aprendem, até que um aluno inquieto aponta no mapa
um vazio indefinido, sem contornos, e indaga ao professor o
nome daquele mar. O professor responde: O nome, eu não sei,
não o naveguei. É mar desconhecido, ainda por navegar.
Entretanto, com o que sei sobre outros mares, posso lhe ensinar
a se aventurar por mares nunca dantes navegados: essa é a
aventura suprema.
Ensinar o que não se sabe, a isso se chama pesquisar, diz Barthes sabiamente. Ensinar a pesquisar é
uma das grandes alegrias do professor, ver o discípulo partindo para o desconhecido, para voltar com
os mapas que ele mesmo irá fazer, de um mar onde ninguém nunca esteve. É isso que Rubem Alves diz
que deve ser uma pesquisa e uma tese: uma aventura por um mar que ninguém mais conhece.
Na aventura por mares desconhecidos é necessário publicar artigos científicos, mecanismo que
considero importante na formação de um pesquisador, pois o processo de avaliação adotado pelos pares
para conferências e periódicos leva a outra atividade fundamental, que é o intercâmbio entre pessoas e
grupos fortes de pesquisa. Além disso, Amyr Klink, o grande navegador, dessa vez sem metáforas,
ilustra outro ingrediente importante:
"A coisa mais importante da vida, não é não dar certo. É não tentar. É o arrependimento de
não ter feito. A pior coisa é a gente se arrepender do que não fez."
Tive também a honra de participar da consolidação do sistema de pesquisa e pós-graduação do país. Na
década de 80 fui eleito Coordenador da Comissão de Consultores Científicos da CAPES e na década de
90 do Comitê Assessor em Ciência da Computação do CNPq, ambos por dois mandatos.
Essas duas experiências foram importantes para as atividades administrativas que exerci na UFMG. As
que mais me marcaram foram: a criação do Curso de Processamento de Dados em 1973 a convite do
meu amigo Ivan Moura Campos, a criação do Doutorado em Ciência da Computação em 1990 com o
apoio do amigo Virgilio Almeida; e a criação do Mestrado Interinstitucional com a Universidade
Federal do Amazonas em 1999, que mais tarde se transformou em um sólido programa de pósgraduação liderado pelos amigos Altigran Soares da Silva e Edleno Silva de Moura.
Muito devo aos milhares de alunos que tive. Os alunos da disciplina Projeto e Análise de Algoritmos
que criei no início da década de 80 contribuíram enormemente para a série de livros intitulados
“Projeto de Algoritmos”, que tenho publicado a partir da primeira edição em 1986, escrita a pedido do
meu amigo Carlos José Pereira de Lucena para a Primeira Escola Brasil-Argentina de Informática.
A década de 90 foi especial ao atingir o auge da minha produção científica, que também produziu
protótipos de tecnologia que mais tarde vieram gerar empresas de alta tecnologia de muito sucesso
empresarial. Uma dessas experiências ocorreu em fevereiro de 1998, com a dissertação “A Família
Miner de Agentes para a Web”. Juntamente com o aluno Victor Ribeiro, empreendedor brilhante,
criamos a seguir a Miner Technology Group. Em junho de 1999, vendemos a empresa para o Grupo
Folha de S. Paulo/UOL.
Com o sucesso da Miner descobrimos que uma forma moderna de transformar resultados de pesquisa
em produtos e serviços de grande inovação é a criação de empreendimentos de alta tecnologia. No
mesmo ano de 1999, criamos uma máquina de busca para a Web chamada TodoBR. O passo seguinte
foi a criação da Akwan em maio de 2000, pelos quatro amigos e professores do Departamento –
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Alberto Laender, Berthier Ribeiro-Neto, Ivan Moura Campos e eu – e por dois amigos capitalistas de
risco – Guilherme Emrich e Marcus Regueira.
Robert Frost, em sua poesia The Road Not Taken, ilustra como as decisões mais importantes nem
sempre são as mais óbvias:
DUAS estradas divergiram em um bosque amarelo,
E sentido por não poder seguir ambas,
Eu segui a menos viajada,
E isso fez toda a diferença.
Em julho de 2005 ocorreu a compra da Akwan pela Google. Este fato merece uma reflexão: Que
valor a Google viu na Akwan que a levou a fazer esta aquisição? Com certeza o valor percebido pela
Google na Akwan foi o capital intelectual. Alan Eustace, vice-presidente de tecnologia da Google,
disse na semana da aquisição:
Com essa aquisição, a Akwan Information Technologies se tornará o Centro de Pesquisa e
Desenvolvimento da Google na América Latina, concentrará seus esforços de engenharia e
recrutamento em toda a região. Todos os engenheiros da equipe da Akwan permanecerão na
nova empresa.
Hoje, o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Google em Belo Horizonte emprega quase 100
mestres e doutores, cerca de 30 deles formados pela UFMG. Outra start-up que ajudamos a criar no
ano passado, a Zunnit Technologies, com foco em tecnologia de recomendação na Web, emprega hoje
15 mestres, mestrandos e doutorandos também da nossa Pós-Graduação. Na mesma linha, a start-up
Nhemu Technologies, com foco em comparação de preços na Web, emprega 5 mestres, mestrandos e
doutorandos da Pós-Graduação da UFAM, onde foi criada. Uma conclusão importante dessas
experiências é que a criação de tecnologia de ponta somente é possível a partir de pesquisa de ponta.
Aos jovens professores e pesquisadores que estão entrando agora no sistema convido-os: ao invés de
perguntar se podem fazer algo, cuja resposta da burocracia é geralmente um “não”, façam antes e
perguntem depois, ou simplesmente não façam a pergunta. Arrisquem-se, corram riscos.
Já dizia Bernard Shaw, “O homem que nunca cometeu um erro nunca fará nenhuma outra coisa”.
Esta homenagem que recebo hoje representa muito para quem passou mais de dois terços de sua vida
como pesquisador e professor na UFMG. Ainda que entre montanhas, enfrentei mares bravios,
calmarias, aportei em portos seguros e criei mapas para outros navegantes. Já tenho um tempo
considerável em travessias e permito-me terminar minha fala com uma mensagem de Amyr Klink, um
especialista em travessias:
... aprendi a entender as coisas do mar, a conversar com as grandes ondas e não discutir com
o mau tempo. A transformar o medo em respeito, o respeito em confiança. Descobri como é
bom chegar quando se tem paciência. E para se chegar, onde quer que seja, aprendi que não
é preciso dominar a força, mas a razão. É preciso, antes de mais nada, querer.
A todos, aí incluindo as pessoas que o tempo não me permitiu mencionar, sou extremamente grato.
Obrigado pela presença de todos.
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A Diretoria da SBC 2011-2013

Conheça os novos (e não tão novos) diretores da SBC
Esta edição apresenta os diretores da SBC da gestão 2011-2013, eleitos em julho
pela primeira eleição eletrônica da SBC! Continuando a tradição iniciada em 2009,
em vez da “tradicional e burocrática apresentação”, as editoras da SBC Horizontes
colocaram uma série de perguntas pessoais e outras relacionadas à carreira para
esses diretores. Cada diretor ainda teve o desafio extra de enviar uma foto “pouco
convencional” para a sua apresentação “a La Horizontes”.
Diretoria da SBC
Presidente: Paulo Roberto Freire Cunha (UFPE)
Vice-Presidente: Lisandro Z. Granville (UFRGS)
Diretorias:
Administrativa: Luciano Paschoal Gaspary (UFRGS)
Finanças: Luci Pirmez (UFRJ)
Eventos e Comissões Especiais: Altigran Soares da Silva (UFAM)
Educação: Mirella M. Moro (UFMG)
Publicações: Karin Breitman (PUC-Rio)
Planejamento e Programas Especiais: Ana Carolina Salgado (UFPE)
Secretarias Regionais: Thais Vasconcelos Batista (UFRN)
Divulgação e Marketing: Edson Norberto Cáceres (UFMS)
Diretorias Extraordinárias:
Relações Profissionais: Roberto da Silva Bigonha (UFMG)
Competições Científicas: Ricardo de Oliveira Anido (UNICAMP)
Cooperação Sociedades Científicas: Raimundo J. A. Macêdo (UFBA)

Paulo Cunha, o presidente
A Computação para mim é Conectividade. Eu uso esse termo na minha vida
no sentido mais amplo da palavra. A conectividade é um resultado das redes
de computadores e sistemas distribuídos, a minha área de pesquisa na
Computação. Conectividade é também a capacidade de realizar trabalhos em
grupos, sempre reunindo pessoas, interagindo com o meio, sincronizando as
diversas ações, criando redes de colaboração e comunicando os resultados.
Iniciei minha vida acadêmica na Engenharia Elétrica. No mesmo ano que entrei na faculdade, comecei a
trabalhar no antigo Centro de Processamento de Dados (CPD) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
já como programador de sistemas. Fui um dos pioneiros a mexer com os primeiros computadores que chegaram
à universidade. No mesmo ano que me formei, em 1974, ingressei no Mestrado em Ciência da Computação
também na UFPE. Nessa época, além do CPD eu já dava aulas na UFPE e na Universidade Católica, nos cursos
de Computação. Logo em seguida, em 1977, fiz meu Doutorado na Universidade de Waterloo, no Canadá e,
em 1990, fiz meu Pós-Doutorado pelo INRIA, na França, ambos também em Ciência da Computação.
Eu sempre gostei de números, de matemática. Caso eu não trabalhasse com Computação, eu seguiria a
carreira de engenheiro elétrico. Sempre fui curioso e motivado por desafios. Encontrei na Computação
uma oportunidade dada pela engenharia de atuar num campo novo. Ainda fui convidado para compor o
quadro de engenheiros elétricos da Chesf, mas optei pela Computação. Outra coisa que eu gosto muito é da
cultura popular de Pernambuco. Apaixonado pelo frevo tanto quanto pelos números, sempre fui um grande
apreciador do carnaval, essa festa tão querida por nós pernambucanos. Faço parte do grupo que criou o Eu
Acho é Pouco, um bloco tradicional do Carnaval de Olinda, e conduzo com os amigos todos os anos os
Diabéticos e as Anjoadas, um bloco no Galo da Madrugada que sai há mais de 20 anos.
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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Desejo que em poucos anos a Computação seja ainda mais impactante na vida da sociedade. A
Tecnologia hoje já promoveu algumas mudanças na vida social: o acesso à informação com a Internet;
o entretenimento com a televisão e o cinema 3D; a mudança de processos organizacionais com os
sistemas de informação e uma nova forma de se relacionar com as redes sociais. Tudo isso, fruto da
maior inserção da Computação em nossas vidas ao longo dos anos.
O problema de evasão dos cursos de Computação é muito grave, mas essa é uma das questões mais
desafiadoras para a SBC. Precisamos mostrar aos jovens de hoje que a nossa área está em franco
crescimento tecnológico e que já oferece muitas oportunidades para os profissionais que atuam neste setor.
A SBC pode ajudar na solução de muitos problemas que enfrentamos atualmente pela sociedade brasileira, os
mesmos que desafiam os profissionais, professores e pesquisadores em Computação. A formação
interdisciplinar deste setor permite contribuir com qualquer área da ciência em geral. No meu mandato como
presidente, eu desejo despertar a atenção dos jovens talentos e motivar a interação com a indústria e com
as outras áreas que necessitam de profissionais da Computação. É preciso fortalecer a formação da nossa
mão-de-obra de acordo com o perfil desejado, devemos usar mecanismos de avaliações eficientes e ter foco
na melhoria em todos os níveis de ensino: da graduação à pós-graduação, em todas as regiões do Brasil.
Não posso deixar de falar sobre a importância de ser um associado da SBC. Alunos de graduação e
pós-graduação, professores, pesquisadores e profissionais que ainda não fazem parte da nossa
Sociedade devem se unir aos atuais associados para fortalecer a nossa área. Juntos nós podemos
influenciar nas políticas públicas de nossos interesses, dar sugestões nos currículos de referência para o
ensino da Computação, além de colaborar com a organização do setor e aumentar mais ainda nossa
participação nas pesquisas e desenvolvimento de sistemas em Computação de classe mundial.
Lisandro, o vice-presidente
Computação é inovação da ponta dos dedos. Comecei a trabalhar em
Computação em 1985 porque queria saber como programar jogos (meu Atari
não me deixava dormir). Conheci o mundo dos TKs e um tempo depois
adquiri um MSX (Expert da Gradiente). Não consegui mais parar, e muito
menos dormir. Meu “sonho de consumo” para a Computação é que em
alguns anos, seja possível incorporar a computação de forma mais ubíqua.
Eu gostaria de tuitar por pensamento ☺
Se eu não trabalhasse com Computação, acho que trabalharia com música ou arquitetura, pois música
permite expor a criatividade em forma mais bruta, e arquitetura parece organizar a criatividade com
regras claras. De certa forma, encaro a Computação como algo que transita nestes mundos onde a
criatividade pode ser exercida e é essencial para o sucesso das iniciativas.
O problema de evasão dos cursos é muito grave, para os alunos que estão pensando em sair da
Computação, posso dizer NÃO DESISTAM. Se não bastasse a necessidade que o mercado tem de
profissionais na área (isso se reflete em empregos e salários), a Computação está se tornando cada vez
mais interdisciplinar e será essencial em diversas outras profissões. É importante que nossos
estudantes, durante o curso, percebam que Computação está ligada a inovação, criatividade e métodos
de raciocínio (computational thinking). Se algumas disciplinas não caem no gosto dos estudantes, é
importante que eles sejam capazes de ver os cursos como um todo, e não em suas partes isoladas.
Na SBC, sou vice-presidente, e um dos meus planos para os próximos anos é auxiliar as demais diretorias
a alcançar seus objetivos, aproximar a SBC o máximo possível de outras sociedades científicas (visto o
crescimento do caráter interdisciplinar da Computação) e aumentar a influência política da SBC. Sobre a
SBC, eu acho importante que alunos de graduação e pós bem como jovens profissionais se associem porque
a SBC representa a comunidade de Computação brasileira, e para fazer parte da comunidade é essencial
que o estudante esteja inserido numa Sociedade onde seus pares também estão.
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Altigran, evento é ventania
Computação é, ou pode ser, uma das ferramentas para construir uma nova
sociedade mais justa e inclusiva. Comecei a trabalhar em Computação em 1985
quando fiz uma disciplina de introdução à programação. A partir daí, me pareceu
que as oportunidades eram equinuméricas com o conjunto de números
naturais. Acho que estava certo ☺ Se eu não trabalhasse com Computação, acho
que eu seria engenheiro, porque também nesta área é possível aplicar resultados
da ciência em necessidades da sociedade. Meu “sonho de consumo” para a
Computação é que em 10 anos as pessoas possam ter acesso a computadores e
sistemas de boa qualidade a um custo razoável.
O problema de evasão dos cursos é muito grave, para os alunos que estão pensando em sair da
Computação, posso dizer que é necessário pensar a longo prazo e controlar a ansiedade. Vocês não
podiam estar assim tão errados quando resolveram investir seu tempo e esforço para entrar na
Universidade, certo? É importante que nossos estudantes, durante o curso, percebam que o processo de
formação é tão ou mais importante que o resultado final, receber o diploma, pois a experiência, os
fundamentos, a visão de mundo e os relacionamentos construídos durante o curso são pra sempre.
Na SBC, minha diretoria é Eventos e Comissões Especiais e um dos meus planos para os próximos anos é
criar mecanismos para que a SBC, através das Comissões Especiais, possa mostrar de forma mais objetiva a
qualidade dos resultados produzidos pela comunidade brasileira nas diversas áreas de interesse. Falando em
SBC, eu acho importante que alunos de graduação e pós bem como jovens profissionais se associem porque
várias razões, mas vou citar três: primeiro, ajuda muito ter bons exemplos a seguir quando a gente está
começando, e a SBC está cheia deles; segundo, é muito importante participar de uma comunidade, pois
ajuda a tomar decisões pessoais e de carreira; e terceiro, tecnicamente, os eventos da SBC são a porta de
entrada para o está acontecendo de mais relevante nas áreas da computação no mundo.
Anido, competir é saudável... na Computação, é essencial
As três palavras que definem a sua carreira em Computação provavelmente são:
sistemas, pesquisa e organização. Comecei a trabalhar em Computação no final
dos anos 70 quando ingressei no mestrado da UNICAMP. Atualmente sou
Professor Associado da Universidade Estadual de Campinas atuando em
software básico, software embarcado, redes de computadores e concentrador de
terminais remotos. Na SBC, sua diretoria é a de Competições Científicas.
Bigonha, ser profissional é importante
Comecei a trabalhar em Computação em 1968, durante minha graduação em
Engenharia. Se eu não trabalhasse com Computação, eu trabalharia com
Engenharia Química, que era a profissão que havia escolhido, e que acabou
preterida diante do fascínio da Computação. Meu “sonho de consumo” é que em
breve conseguíssemos assegurar a plena liberdade de exercício da profissão de
Informática no Brasil.
Creio que boa parte do problema da evasão dos alunos nos cursos deve-se à falta
de orientação para escolha da profissão, e para os alunos que estão pensando em
sair da Computação, que busque essa orientação e decida o quanto antes em qual
carreira deseja investir.
Na SBC, minha diretoria é a de Relações Profissionais, e um dos meus planos para os próximos anos é
contribuir para que a profissão de informática no Brasil continue atraente e desafiadora, e que a oferta
de mão de obra qualificada consiga atender a sempre crescente demanda.
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Carol, planejando tudo dá
Para mim, Computação é instigante porque é uma área dinâmica onde a cada
dia surgem novos desafios interessantes pra gente correr atrás. Comecei a
trabalhar em Computação em 1979 como programadora COBOL, alguns
anos depois atuei como analista de sistemas, tudo isso em paralelo com a
graduação e o mestrado. Só em 1988 quando voltei do doutorado fui
contratada pela UFPE onde passei a desenvolver as atividades acadêmicas.
Quando comecei, eu não sabia que me tornaria professora e pesquisadora,
mas com o tempo, aprendi que não dava para ficar longe das pesquisas e dos
avanços da área. Se eu não trabalhasse com Computação, acho que trabalharia com engenharia
genética, pois é um tema que me fascina e me intriga ao mesmo tempo.
Sobre a evasão nos cursos, para os alunos que estão pensando em sair da Computação, posso dizer que,
se eles gostam de tecnologia, este é o curso mais instigante e interessante que há. Hoje a Computação
está em toda parte! É importante que nossos estudantes durante o curso aprendam a conhecer as
diversas facetas da computação para que eles sigam motivados pelo caminho que mais se
identificarem.
Na SBC, minha diretoria é a de Planejamento e Programas Especiais, e um dos meus planos para os
próximos anos é continuar com as ações associadas aos Grandes Desafios da Computação. Sobre a
SBC, eu acho importante que alunos de graduação e pós bem como jovens profissionais se associem
porque precisamos de uma Sociedade cada vez mais fortalecida, com jovens talentos, cheios de
energia e de grandes ideias.
Édson, marketing é o segredo do sucesso
Computação é resolver problemas e programar. Comecei a trabalhar em Computação
em 1980 instalando terminais de um PDP-11. Depois, em 1984, comecei a ministrar
aulas de ICC. Se eu não trabalhasse com Computação, acho que trabalharia com
Matemática ou Economia pois são áreas que atuam na solução de problemas. E meu
“sonho de consumo” para a Computação é que em 5 anos, a gente só use um dispositivo (PAD +
Notebook + Desktop + telefone + projetor).
O problema de evasão dos cursos é muito grave, para os alunos que estão pensando em sair da
Computação, posso dizer que vale à pena ser persistente e comprometido com o curso. É importante
que nossos estudantes, durante o curso, percebam que programar é fundamental, pois todo músico tem
que saber tocar um instrumento.
Na SBC, minha diretoria é Divulgação e Marketing e um dos meus planos para os próximos anos é
aproximar alunos, professores e pesquisadores. Sobre a SBC, eu acho importante que alunos de
graduação e pós bem como jovens profissionais se associem porque ela o canal educacional, científico
e político para a Computação no Brasil.
Karin, publicações de vento em popa
Computação está super alta, nas Nuvens. Comecei a
trabalhar em Computação em 1992 quando o Plano
Collor fechou a fábrica de Hard Drives que eu trabalhava
(Microlab). Se eu não trabalhasse com Computação, acho
que trabalharia com historia e curadoria digital de
informações. Meu “sonho de consumo” para a
Computação é que em 2 anos, a gente consiga rodar um
experimento com 1000 nós em um netbook da Xuxa.
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O problema de evasão dos cursos é muito grave, para os alunos que estão pensando em sair da
Computação, posso dizer que em nenhuma outra área encontrarão oportunidades tão boas e
interessantes. É importante que nossos estudantes, durante o curso, percebam que nada está escrito em
pedra. Os melhores problemas ainda estão por vir.
Na SBC, minha diretoria é a de Publicações, e um dos meus planos para os próximos anos é colocar a
série de livros Springer - SBC e 5 journals das Comissões Especiais no prelo. Sobre a SBC, eu acho
importante alunos de graduação e pós bem como jovens profissionais se associarem porque é a melhor
maneira de evitar a obsolência do profissional. A SBC oferece oportunidades únicas para quem quer
ficar face a face com tecnologia de ponta e pesquisa em computação.
Luci, dinheiro é bom, e a gente gosta
A computação para mim é usar a tecnologia com arte e
inovação para transformar sonhos em realidade. Comecei a
trabalhar em computação em 1980 no CEPEL e logo depois
fui para a UFRJ trabalhar no projeto de uma rede local em
barra financiado pelo Citibank. Apaixonei-me pela área de
redes e desde então todas as minhas atividades acadêmicas
estão relacionadas a essa área. Nesse ano, de 2011, completo
30 anos de UFRJ.
O problema de evasão dos cursos é muito grave, para os alunos que estão pensando em sair da
Computação, posso dizer com segurança: não larguem a Computação. Vocês não irão se arrepender.
Acreditem! Muitas oportunidades irão surgir para vocês.
Na SBC, sou diretora de finanças e os meus planos são de melhorar a arrecadação da SBC através de
novos projetos e de otimizar os processos financeiros.
Luciano, administrar é preciso
Sou um entusiasta da Computação. Desde muito cedo me
interessei pela área, quando ainda se falava em
Computação como área de atuação “do futuro”. Esse
futuro chegou, e hoje a área é determinante/fundamental
em todos os segmentos da Sociedade. Tão importante
quanto ciências básicas como Matemática e Física,
Computação representa área-chave, a ser abordada desde o
início do processo de formação das pessoas.
A SBC, nesse contexto, é um agente fundamental no incentivo a atividades de ensino, pesquisa e
desenvolvimento em Computação no Brasil. Na condição de Diretor Administrativo, iniciando
segundo mandato, tenho como objetivo consolidar processo de modernização da administração da
SBC, auxiliando na correção e na otimização de processos e procedimentos. De fundamental
importância, também pretendo deixar como contribuição novos sistemas computacionais, compatíveis
com as demandas de seus associados e colaboradores. Nessa direção, nos últimos dois anos lançamos
novo portal web e novo sistema de inscrição em eventos. Trabalhamos, agora, em um novo sistema de
relacionamento com associados e na integração de todos esses sistemas mencionados. Os desafios são
muito grandes, mas continuaremos trabalhando com determinação para superá-los.
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Macêdo, bons relacionamentos fortalecem todos
Para mim computação é a mais concreta das abstrações. Basta
um pensamento, uma ideia... e aí produzimos (com a ajudinha do
computador) transformações incríveis de informações. Comecei a
trabalhar em Computação em 1980 como programador de sistemas
no CPD da Universidade Federal da Bahia, no início do 3º ano de
faculdade, num regime de 30 horas semanais. Se eu não
trabalhasse com computação, acho que trabalharia com Medicina
ou Física. Nada a ver, né? Mas é isso mesmo, fiz o primeiro ano
de Medicina e foi com a disciplina biofísica que me decidi pela
área de exatas. Então fui fisgado pela aventura de criar programas. Na época parecia estranha essa
vocação Multi / inter / trans – disciplinar, mas hoje tem tudo a ver... Antes tarde que nunca (☺). Meu
“sonho de consumo” para a Computação é que em alguns anos a gente tenha, ou melhor, construa, uma
infraestrutura de computação (distribuída) mais segura, mais imune a ataques maliciosos e falhas em geral.
O problema de evasão dos cursos é muito grave. Para os alunos que estão pensando em sair da
Computação, posso dizer seguramente que boa parte dessa evasão se dá por falta de conhecimento da
área, por experiências iniciais infelizes. É preciso deixar a criatividade dos estudantes se manifestar
mais livremente... Computação também é arte. É importante que nossos estudantes, durante o curso,
percebam as várias facetas da Computação, desde os fundamentos até sua grande penetração na
sociedade como um todo. Na medida em que nos percebemos mais úteis para a sociedade, nossa autoestima enquanto estudantes e profissionais aumenta.
Na SBC, minha diretoria é a de Cooperação com Sociedades Científicas, e um dos meus planos para
os próximos anos é promover uma maior inserção internacional de nossa sociedade, intensificando a
colaboração e troca de experiências com sociedades irmãs de outros países; da mesma forma, pretendo
trabalhar pelo fortalecimento das ações Multi / inter / trans – disciplinares através de cooperações da
SBC com sociedades científicas de outras áreas de conhecimento no país. É a computação a serviço da
sociedade, dos avanços sociais e humanistas.
Acho importante que alunos de graduação e pós, bem como jovens profissionais, se associem à SBC,
porque se desenvolve aqui uma visão mais holística da área, uma visão política e social da Computação
- além do acesso a um grande manancial de informações técnicas. Os estudantes precisam apreender a
se organizarem em sociedade desde cedo e a SBC ajuda muito nessa direção.
Mirella, só a educação traz a evolução
Computação é o hoje e o sempre. Comecei a trabalhar em
Computação em 1995, quando ingressei no Bacharelado em
CIC da UFRGS. Meu “sonho de consumo” é tornar a
Computação não perecível. Sim, eu sei que temos
mecanismos de armazenamento e afins, mas eu queria poder
ainda executar com um simples clique o programa bacana
que fiz na disciplina de Multimídia em 1997 ☺
Um dos grandes problemas que vejo hoje é evasão dos
cursos, que a cada ano parece mais grave. Para os alunos
que estão pensando em sair da Computação, posso
aconselhar a pensar mais um pouco. Eu não consigo acreditar que alguém que esteja cursando a
partir do segundo semestre ainda não tenha se maravilhado com a Computação. Desse modo, fora os
motivos financeiros e problemas familiares, não acredito que exista um verdadeiro motivo para desistir
que não esteja atrelado à falta de motivação para enfrentar o curso. É importante que nossos estudantes,
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durante o curso, percebam que Computação é um curso difícil por natureza porque seu poder sobre
tudo o que nos circula é imensurável. Então, caros alunos, não tenham medo das dificuldades do
curso, se esforcem para enfrentá-las porque eu garanto que vale à pena.
Na SBC, minha diretoria é Educação e um dos meus planos para os próximos anos é atualizar os
currículos de referência da SBC e definir ações visando a melhoria da percepção da área bem como a
busca de novos talentos para a Computação. Sobre a SBC, eu acho importante que alunos de graduação
e pós bem como jovens profissionais se associem porque a Sociedade na verdade somos nós. Como
venho dizendo, é necessário parar de falar da SBC na terceira do singular e se dar conta que, na
verdade, devemos falar dela na primeira do plural. E para se ter plural, é necessário que todos
participem da Sociedade de alguma maneira.
Thais, SBC com pé em cada estado e região do país
A Computação é um universo fascinante que evolui a cada segundo. Comecei
a trabalhar em Computação em 1987 quando ingressei no curso de graduação em
Ciência da Computação. Se eu não trabalhasse com computação, acho que poderia
trabalhar com várias outras coisas, há diversas coisas que me atraem. Meu “sonho
de consumo” para a Computação é que em no máximo 5 anos a “Computação
para todos” seja realidade.
O problema de evasão dos cursos é muito grave, para os alunos que estão
pensando em sair da Computação, posso aconselhar que observem que estão
abdicando de uma profissão promissora.
É importante que nossos estudantes, durante o curso, percebam que a Computação é ampla e
extremamente dinâmica e eles precisam ter uma postura pró-ativa, sempre buscando novos
conhecimentos além dos que são dados em sala de aula. Essa é a postura vai ser essencial no exercício da
profissão.
Na SBC, minha diretoria é Secretaria Regionais e um dos meus planos para os próximos anos é ter uma
secretaria por Estado da Federação, ter estudantes mais engajados com a SBC e conscientes do
importante papel que a SBC tem para a área. Ainda sobre a SBC, eu acho importante que alunos de
graduação e pós bem como jovens profissionais se associarem porque estarão fortalecendo a Sociedade que
os representa, que luta pelos interesses da área e a fortalece perante Governo, Empresa e a Comunidade
Nacional e Internacional da Computação.
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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 Crossroads. Volume 17 Number 4, Summer 2011
Tips for going green: Ben Deverett
http://xrds.acm.org/article.cfm?aid=1961697

IEEE Potentials. Volume 30 Number 3, May-June 2011
Achieve Success Through Effective Leadership: R. Hellmann
http://dx.doi.org/10.1109/MPOT.2011.940465

On Planning Your Career: R. E. Floyd
http://dx.doi.org/10.1109/MPOT.2011.940232

IEEE Potentials. Volume 30 Number 4, Jul-Aug 2011
Things I wish I knew: S. Seth.
http://dx.doi.org/10.1109/MPOT.2011.940904

Etiquette for engineers: Tips for getting a great letter of recommendation: R. Candler.
http://dx.doi.org/10.1109/MPOT.2011.940902

A proofreading tool using brute force techniques: K.A. Olsen, B. Indredavik
http://dx.doi.org/10.1109/MPOT.2011.940378

Digital to-do: Paperless literature review: T. A. Bjarnason
http://dx.doi.org/10.1109/MPOT.2011.940901

IEEE Computer. Volume 44 Number 5, May 2011
The Developer's Perspective: C. L. Huntley.
http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=5767730

IEEE Computer. Volume 44 Number 6, June 2011
Transforming Computer Science Education in High Schools: J. Kuny.
http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=5875947

Special Technical Communities: Dejan Milojicic; Phil Laplante
http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=5875939
Esta é uma publicação eletrônica da Sociedade Brasileira de Computação – SBC. Qualquer opinião pessoal não pode ser atribuída como da SBC.
A responsabilidade sobre o seu conteúdo e a sua autoria é inteiramente dos autores de cada artigo.
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IEEE Computer. Volume 44 Number 7, July 2011
Programmed Politeness: Kai A. Olsen.
http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=5958716

IEEE Computer. Volume 44 Number 8, August 2011
Toward Developing an Education App Store: Charles Severance
http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=5984829

Communications of the ACM Volume 54, Number 5, May 2011
Reaching learners beyond our hallowed halls: Brian Dorn
http://dx.doi.org/10.1145/1941487.1941499

The importance of reviewing the code: Juan Añel
http://dx.doi.org/10.1145/1941487.1941502

Invisible work in standard bibliometric evaluation of computer science: Jacques Wainer,
Siome Goldenstein, Cleo Billa http://dx.doi.org/10.1145/1941487.1941517

Communications of the ACM Volume 54, Number 6, June 2011
Simple design; research vs. teaching; and quest to learn: Daniel Reed, Mark Guzdial, Judy Robertson
http://dx.doi.org/10.1145/1953122.1953126

Who are we---now?: Peter J. Denning, Dennis J. Frailey
http://dx.doi.org/10.1145/1953122.1953133

Communications of the ACM Volume 54, Number 7, July 2011
Reviewing Peer Review: Jeannete M. Wing, Ed H. Chi
http://dx.doi.org/10.1145/1965724.1965728

The Status of Women of Color in Computer Science: Maria (Mia) Ong
http://dx.doi.org/10.1145/1965724.1965737

Non-Myths About Programming: Mordechai (Moti) Ben-Ari
http://dx.doi.org/10.1145/1965724.1965738

Passing a Language Through the Eye of a Needle: Roberto Ierusalimschy, Luiz Henrique De
Figueiredo, Waldemar Celes http://dx.doi.org/10.1145/1965724.1965739

Communications of the ACM Volume 54, Number 8, August 2011
From interests to values: Betsy DiSalvo, Amy Bruckman
http://dx.doi.org/10.1145/1978542.1978552

Journals for certification, conferences for rapid dissemination: Joseph Y. Halpern, David C. Parkes
http://dx.doi.org/10.1145/1978542.1978555

Gender and computing conference papers: J. McGrath Cohoon, Sergey Nigai, Joseph "Jofish" Kaye
http://dx.doi.org/10.1145/1978542.1978561
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ACM INROADS. Volume 2 Issue 2, June 2011
CURRICULAR SYNCOPATIONS: When is a computing curriculum bloated?: Henry M. Walker.
http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1963538

Tools for "contributing student learning": John Hamer et. al
http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1963553

Nature Volume 473, Number 7345 (5 May 2011)
A how-to for peer review: Alison Abbott
A guide surveys the range of practices in Europe — and offers suggestions for improvement.
http://dx.doi.org/10.1038/473017a

Nature Volume 473, Number 7346 (12 May 2011)
Those who can: An initiative from Scientific American aims to find 1,000 scientists to visit schools, help
teachers and boost US education.
http://dx.doi.org/10.1038/473123a

Nature Volume 474, Number 7352 (23 June 2011)
Researchers tweet technical talk: Eugenie Samuel Reich
http://dx.doi.org/10.1038/474431a

Nature Volume 474, Number 7353 (29 June 2011)
Mentoring: On the right path: Alison McCook
http://dx.doi.org/10.1038/nj7353-667a

Nature Volume 475, Number 7355 (13 July 2011)
Communication: The best words in the best order: Laura Bonetta
http://dx.doi.org/10.1038/nj7355-255a

Too many tasks: Adam James Laura Bonetta
http://dx.doi.org/10.1038/nj7355-257a

Nature Volume 475, Number 7357 (27 July 2011)
Graduate students: Aspirations and anxieties: Gene Russo
http://dx.doi.org/10.1038/nj7357-533a

Nature Volume 476, Number 7358 (04 August 2011)
Staying at home: Bryn Nelson
http://dx.doi.org/10.1038/476005a

Computing giants launch free science metrics: Declan Butler
http://dx.doi.org/10.1038/476018a

Interdisciplinary studies: Seeking the right toolkit: Declan Butler
http://dx.doi.org/10.1038/nj7358-115a
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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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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
Patrick Valduriez, INRIA, France
Gerhard Weikum, Max-Planck, Germany
Nivio Ziviani, UFMG, Brazil

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
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Revista sobre Carreira
em Computação da SBC
Comentários sobre algum artigo? Sugestão de assuntos a
serem abordados? Escreva para nós!!!
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

