Sobre esta Edição

Bem vindos a 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
Para a segunda edição de 2012, foram recebidos apenas cinco artigos completos, os quais 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. A Coluna Between é a coluna escrita especificamente por alunos dos cursos de computação e

áreas afins. Nesta edição, pela primeira vez na história da SBC Horizontes, as editoras da revista são
responsáveis por sua escrita e prestam homenagem, em nome de todos da SBC Horizontes, aos
estudantes cujas vidas foram encurtadas enquanto seguiam em comboio para o CSBC 2012.
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! Gostaríamos também de
agradecer a todos os envolvidos na organização, pois sabemos o quão complexo é escolher os melhores
entre os melhores. Finalmente, 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.
How To. A coluna desta edição traz um artigo extremamente interessante que apresenta várias dicas

sobre como complementar a formação acadêmica e adquirir experiência profissional através da
realização de estágios na indústria. Além de como conseguir o estágio, o artigo também propõe dicas
de como tirar maior proveito das oportunidades durante o estágio e é certamente uma leitura obrigatória
para nossos alunos.
Perfil. Completando a “trilogia” de colunas com premiações, a coluna Perfil apresenta o discurso de
agradecimento de um dos maiores pesquisadores da Computação brasileira: professor Marco Antonio
Casanova, ganhador do Prêmio Mérito Científico 2012, promovido pela SBC. Com estilo que lhe é
famoso, o professor “Casa” responde a perguntas durante uma entrevista com a editora-associada da
coluna, profa. Fernanda Baião. Após a entrevista está seu discurso de agradecimento pelo prêmio. É
absolutamente impossível ler e não se orgulhar de ter uma mente de tamanho brilho entre nós. Mais
uma vez, felicitamos o prof. Casa pelo merecido prêmio.
Você Viu?! Esta edição está super interessante com vários artigos selecionados das revistas e

publicações de nossas sociedades irmãs internacionais. Merece especial destaque o artigo “What
Professors Do”, o qual brilhantemente responde a essa pergunta tão comum na mente de nossos
estudantes. Igualmente interessante, é o artigo que segue a discussão feroz sobre citações em Ciência
da Computação: “To be or not to be cited in computer science”. Finalmente, o terceiro artigo em
destaque é “Transforming high school computing: a call to action”, o qual apresenta visões
interessantes para um dos assuntos discutidos no CSBC 2012.
Eventos. Finalizando esta edição, temos novamente uma série de chamadas de artigos e participação

para eventos e revistas da SBC. Especial destaque para a próxima edição do CSBC, o qual será
realizado na cidade de Maceió em julho do ano que vem.
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Concluindo
Aproveitamos para agradecer aos participantes do corpo editorial, dos editores associados e dos
revisores externos pelo excelente trabalho em escolher os artigos que compõem esta edição da SBC
Horizontes. Agradecemos também aos autores dos artigos que tornaram possível a publicação desta
edição da SBC Horizontes.
Finalmente, convidamos profissionais e estudantes em Computação a submeter novas matérias e
artigos para comporem as próximas edições da SBC Horizontes. O prazo para submissão de trabalhos é
outubro de 2012.
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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