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Como se associar à SBC 
 
Se você deseja associar-se à Sociedade Brasileira de 
Computação (SBC), confira o valor da anuidade para 2009: 

Categoria Antecipada 
(até 31/12/08) 

A partir de 
01/01/09 

Estudante 35,00 40,00 
Efetivo/Fundador 90,00 100,00 
Institucional 480,00 530,00 
Assinante Institucional A 3.200,00 3.610,00 
Assinante Institucional B 1.800,00 2.020,00 
Assinante Institucional C 950,00 1.060,00 

A anuidade da SBC vale pelo ano fiscal (janeiro a dezembro). 
Sócios da SBMicro têm desconto.  
Adquira as publicações editadas pela SBC por meio do site 
www.sbc.org.br 
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Chamada de Contribuições 
SBC HORIZONTES  
A mais nova publicação eletrônica sobre carreira em Computação da SBC 
http://www.sbc.org.br/horizontes 
 
A SBC Horizontes é a publicação da Sociedade 
Brasileira de Computação voltada especificamente 
para auxiliar estudantes (graduação e pós) e recém-
graduados 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 *segunda* edição da 
SBC Horizontes: 15 de março de 2009. 
 
COMO PARTICIPAR 

PROFISSIONAIS EM COMPUTAÇÃO 
Submeta artigos, entrevistas e sugestões 
Divulgue eventos 
Avalie artigos1 

ESTUDANTES & RECÉM-GRADUADOS EM COMPUTAÇÃO 
Submeta artigos e sugestões 
Submeta suas dúvidas sobre carreira  
Avalie artigos1 
Compartilhe suas idéias com os demais estudantes 
Trabalhando ou estudando fora do Brasil? 

Compartilhe sua experiência! 
Participou de ou ganhou algum prêmio em evento 

da SBC? Nos conte como foi! 
Possui dicas de ferramentas, websites e afins? 

Compartilhe conosco! 

EMPRESAS 
Interessado em divulgar a sua empresa através do 
website da Revista SBC Horizontes? Entre em 
contato e pergunte sobre as possibilidades de 
patrocínio. 

 
O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE A 
SBC HORIZONTES 
 
1) FICHA TÉCNICA: 

− Público-alvo: estudantes (graduação e pós) e 
recém-graduados em Computação e áreas afins 

− Periodicidade: 3 vezes/ano 
− Conteúdo: dividido em colunas (ver item 3 

para lista completa) 
− Acesso ao conteúdo: aberto (sócios e não 

sócios da SBC) 

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

− Quem pode submeter conteúdo: qualquer 
pessoa (sócio ou não) 

− Editoras-chefe: Mirella M. Moro (UFMG), 
Marta Mattoso (COPPE/UFRJ) 

− Corpo editorial: formado por conjunto 
diversificado de profissionais em Computação 
(veja a lista no site) 

− Website: http://www.sbc.org.br/horizontes 
− Email: horizontes@sbc.org.br 

2) SUBMISSÃO: 
− O tom da revista é informativo e descontraído 

(não é uma publicação técnico-científica). 
− Formato dos artigos: 2 a 5 páginas, linguagem 

não-científica, instruções e modelo: 
http://www.sbc.org.br/horizontes/arq/Formato.pdf 
http://www.sbc.org.br/horizontes/arq/Artigo-Modelo.doc 
− Submissão de artigos: enviar o PDF do artigo 

pelo JEMS (até a data limite) através do site  
https://submissoes.sbc.org.br/home.cgi?c=831 

− Instruções completas para submissão 
http://www.sbc.org.br/horizontes/Submissao.html 

− Prazo de matéria para 2a edição: 15/março/2009 

3) CONTEÚDO: DIVIDIDO NAS COLUNAS 
− O2 – Opções e Objetivos. Definindo o 

profissional em Computação.  
− E Agora José? O que fazer após receber o 

diploma.  
− Em Sociedade. Ética e participação social.  
− Indústria. Dicas de carreira na indústria.  
− How To. Como realizar tarefas comuns aos 

estudantes e recém graduados em Computação.  
− Bits, Bytes e Batom. A perspectiva feminina 

na carreira em Computação.  
− Lá de fora. Experiências de estudar e trabalhar 

fora do Brasil.  
− Between. Entre alunos, aluno escrevendo para 

aluno.  
− Em Destaque. Destaques para a participação 

de alunos e recém-graduados nos eventos 
promovidos pela SBC.  

− Em Debate. Duas pessoas dão suas opiniões 
sobre o mesmo assunto.  

− Perfil. Entrevista. 
− Etc e tal. Demais assuntos que não se 

encaixam nas colunas anteriores. 
 
Sugestões para adicionar colunas à SBC 
Horizontes: envie um email com o nome da coluna 
e uma lista de tópicos para horizontes@sbc.org.br 
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Prefácio da Primeira Edição  
Com a palavra, o presidente da Sociedade Brasileira de Computação 
 
José Carlos Maldonado, jcmaldon@icmc.usp.br, ICMC-USP, São Carlos. 

 

Lembro-me quando da minha posse como Presidente desta relevante sociedade científica, a SBC, em 
julho de 2007 no Rio de Janeiro, ter observado a forte motivação, dinamismo e companheirismo 
presentes em todas as atitudes e atividades que realizamos enquanto Diretoria, durante o CSBC 07, 
com evidente apoio do Conselho da SBC. Não tenho dúvidas que este time foi muito bem fortalecido 
pela composição da Comissão de Educação, pelas Secretarias Regionais, pelos Embaixadores da SBC 
no exterior e por tantos outros colaboradores.  

O projeto que nesta primeira edição se concretiza, teve origem na Comissão de Educação, por 
proposição da Profa, e amiga, Mirella. Uma iniciativa aprovada e encampada por uma equipe excelente 
de colaboradores. Faço questão de parabenizar à Mirella, por tão brilhante iniciativa e pelo entusiasmo 
constante, e agradecer a todos por viabilizarem tão relevante veículo de comunicação para a SBC, e 
porque não dizer para a comunidade de computação. Em especial gostaria de também agradecer à 
Profa, e amiga, Marta, por compartilhar com a Mirella a tarefa de conduzir a SBC Horizontes. Tenho 
certeza que em breve esse veículo terá alcance latino-americano, constituindo também mais um dos 
necessários mecanismos de integração latino-americana.  

Na oportunidade de minha posse como Presidente, salientei minha preocupação em manter e aprimorar 
o nível de qualidade de nossas atividades. Entendia que tínhamos que estabelecer horizontes para as 
próximas décadas e contribuir significativamente para o avanço social! Salientei que nossas áreas de 
competência e atuação constituem base para o avanço de outras ciências e o avanço tecnológico, e 
portanto entendia termos uma grande responsabilidade com o conhecimento na área de computação no 
país e, porque não dizer, na América Latina. 

Vejo a revista SBC Horizontes como um mecanismo que propicia canais  de discussão das condições de 
contorno essenciais para o aprimoramento de nossas atividades e atuação, e, em última análise, com a 
qualidade e evolução da área de computação e suas conseqüências para o avanço e inclusão social. A 
discussão da Carreira de Computação e das condições que a permeiam deve sempre ser feita em um 
contexto mais geral, com “Horizontes”!!! 

Certamente a SBC Horizontes cumpre um papel integrador e articulador da comunidade e espera-se 
motivador de uma maior procura pela área de computação. Abre-se um canal no qual um jovem talento 
pode encontrar elementos motivadores e desafiadores para o seu desenvolvimento pessoal e social. 
Além disso, a SBC Horizontes intensifica a comunicação e a integração da própria SBC sobre o ponto 
de vista de carreira em Computação. Por exemplo, é importante a discussão e releitura dos “Grandes 
Desafios em Pesquisa em Computação no Brasil 2006-2016” na perspectiva colocada pelo “II 
Seminário sobre Grandes Desafios da Computação no Brasil: Integração com a Indústria e uma 
Perspectiva para 2020” a ser realizado em Março de 2009 em Manaus. Os desafios estão diretamente 
relacionados com novas perspectivas de pesquisa e trabalho em computação. Desse modo, podem 
contribuir para a discussão de questões de carreira também. Qual a situação atual de formação de 
recursos humanos no Brasil? Qual a distribuição regional dessa formação? Qual o impacto da relação 
academia-empresa na formação de recursos humanos na área de computação? Qual o papel da indústria 
em termos de pesquisa e evolução do conhecimento na área? Essas mesmas perspectivas, entre outras,  
foram discutidas no CHARLA 08 – Grand Challenges in Computer Science Research in Latin America 
Workshop, setembro de 2008 em Buenos Aires.  
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A questão da formação de recursos humanos de qualidade é uma questão que merece debate constante 
neste veículo. E gostaria de deixar aqui uma questão para a nossa comunidade. Eu particularmente 
entendo que computação deve ser vista como ciência básica, a exemplo de matemática, física e 
biologia, e ser ministrada em todos os níveis do ensino, efetivamente preparando o cidadão e os 
profissionais do futuro para o trato de problemas complexos, multidisciplinares e de forte impacto 
econômico e social, a exemplo de problemas do meio ambiente, de agricultura, aviação, transporte, 
saúde, entre tantos outros. Entendo que devemos sempre nos colocar nesse sentido em todas as 
oportunidades e intervenções que fizermos. 

Em termos da relação academia-indústria, muito temos a avançar! Por exemplo, seria pertinente 
apoiarmos e incentivarmos a vinda de laboratórios de pesquisa em computação e TI para o Brasil? Esse 
debate deveria ser constante, pois coloca elementos motivadores tanto para atrair jovens talentos como 
para mudar o paradigma de ensino, pesquisa e desenvolvimento estabelecido no Brasil. Hoje se coloca 
claramente a necessidade de se estabelecer redes de colaboração entre a academia e empresas na 
solução de problemas relevantes e complexos. Exemplos de redes efetivas no Brasil são a Embrapa, 
Embraer e Petrobras, que indiscutivelmente promoveram impactos e mudanças essenciais na sociedade 
brasileira.  

Esse contexto evidencia a necessidade de se discutirem os perfis de formação necessários e a 
integração academia-indústria, elementos essenciais para abordar os desafios e demandas que se 
colocam. Devemos buscar atingir parâmetros internacionais, observadas as restrições e limitações que 
se impõem em um país que ainda estrutura-se, como o Brasil. A participação de alunos e jovens 
formados é fundamental na melhoria da computação brasileira. Devemos discutir também a 
Regulamentação da Profissão, a formação de redes sociais e como atrair os jovens talentos. Devemos 
discutir e divulgar as condições e oportunidades para o desenvolvimento profissional, seja na academia 
ou seja na indústria. Devemos discutir e incentivar a participação em iniciativas como o POSCOMP, as 
Olimpíadas e Maratona, as Escolas Regionais,  entre tantos outros aspectos que influenciam o nosso 
cotidiano e a nossa vida profissional.  

A troca de experiências propiciada na SBC Horizontes certamente é de valor inestimável e 
indubitavelmente contribuirá para o fortalecimento de nossa comunidade e área de atuação. A 
colaboração e participação construtiva de todos são de fundamental importância para a consecução dos 
objetivos que permeiam a SBC Horizontes. Sinceramente, fico muito feliz por ter tido a oportunidade de 
apoiar esta bem sucedida iniciativa. Deixo com vocês a SBC Horizontes: “E agora José?”.  “Bits, Bytes 
ou Batom”? Ou em “Between”? O que está “Em Destaque? E “Em Debate”? É daqui mesmo ou é “Lá 
de Fora”? “Etc e tal”. Claro, e muito mais!!! 

 

Sobre o autor 

 

Prof. José Carlos Maldonado é Doutor em Engenharia Elétrica - Computação e 
Automação - pela Universidade Estadual de Campinas (1991). É professor 
titular da Universidade de São Paulo, São Carlos, e bolsista de produtividade 
em Pesquisa do CNPq, nível 1B. Sua área de atuação é Engenharia de Software, 
com ênfase em Teste de Software. É autor do livro “Introdução ao Teste de 
Software”, que ganhou o prêmio Jabuti em 2008. É Membro do CA-CC do 
CNPQ, Coordenador Adjunto da Área de Computação da CAPES e Membro da 
Coordenação de Engenharia e Ciência da Computação da FAPESP. Na SBC, foi 
Diretor de Educação, Membro do Conselho, Vice-Presidente por dois mandatos, 
e é o atual Presidente (2007-2009).  
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Primeira Edição da SBC Horizontes 
Bem-vindos à primeira e histórica edição da SBC Horizontes 
 
Mirella M. Moro, mirella@dcc.ufmg.br, Universidade Federal de Minas Gerais. 
Marta Mattoso, marta@cos.ufrj.br, COPPE, Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

É com um enorme prazer que apresentamos à sociedade a primeira edição da                 
SBC Horizontes – a nova revista eletrônica da Sociedade Brasileira de Computação sobre 
carreira em Computação. Esta revista é uma iniciativa da Diretoria e Comissão de 
Educação da SBC em conjunto com a Diretoria de Publicações da SBC.  

A SBC Horizontes 

O objetivo principal da Revista Eletrônica SBC Horizontes é auxiliar estudantes e recém graduados 
(tanto em nível de graduação quanto de pós-graduação) durante a realização de seus estudos em 
Computação, bem como na definição de suas carreiras profissionais. Esta revista surgiu da necessidade 
de prestar um serviço personalizado aos jovens da nossa sociedade. A Sociedade Brasileira de 
Computação é formada por professores e profissionais com as mais diversas experiências. A            
SBC Horizontes surge então como uma ação concreta para compartilhar essas experiências com os 
jovens participantes da sociedade.  

Esta revista não se enquadra como uma publicação técnico-científica, visto que a SBC já conta com 
outras publicações deste tipo. O tom da revista é informativo, mas descontraído sem ser exaustivo. A 
intenção é ter um repositório organizado de informação para auxiliar a carreira de sócios 
estudantes/recém graduados da SBC. O foco é a educação em termos de carreira em Computação.  

A SBC Horizontes é formada por uma série de colunas, cada qual com um conjunto de temas 
específicos e seus editores associados, conforme apresentado na Tabela 1. Além disso, a SBC 
Horizontes conta com o auxílio de um corpo editorial altamente qualificado, formado pelos seguintes 
sócios de norte ao sul do país: 

• Antônio Jorge Gomes Abelém, UFPA 

• Arndt von Staa, PUC-Rio 

• Imre Simon, USP 

• Joni da Silva Fraga, UFSC 

• Jose Augusto Suruagy, UNIFACS 

• Sergio Crespo, UNISINOS 

• Vanessa Braganholo, UFRJ 

Cada edição da SBC Horizontes é preparada a partir de submissões de artigos feitas pelo sistema JEMS. 
Todos os artigos são avaliados, e os melhores são escolhidos para publicação. O artigo “Corpo 
Editorial e Editores-Associados”, também desta primeira edição da SBC Horizontes, apresenta todos os 
participantes do corpo editorial e do conjunto de editores-associados. 
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Tabela 1. Colunas que formam a SBC Horizontes, seus editores-associados e temas 

Coluna 
Editores-Associados 

Temas 

Between  
Márcia Cristina Cera, UFRGS 
Vinícius Santos, UFRJ 

Entre alunos, aluno escrevendo para aluno.  
Tópicos para artigos incluem qualquer experiência que os alunos queiram dividir com os 
demais estudantes da SBC, como dúvidas e dificuldades por exemplo. 

Bits, Bytes e Batom  
Claudia Bauzer Medeiros, 
UNICAMP 
Sandra Fabbri, USP-S.Carlos 

A perspectiva feminina na carreira em Computação.  
Tópicos para artigos incluem: mulheres em tecnologia de informação, superando 
desafios femininos (preconceito, assédio, conciliação familiar...), como contribuir na 
Computação, mulheres de sucesso em Computação e como elas chegaram lá e afins. 

E Agora José?  
João M. B. Cavalcanti, UFAM 
Viviane M. Orengo, UFRGS 

O que fazer após receber o diploma.  
Tópicos para artigos incluem: dicas para o início de carreira, dicas e estratégias para 
uma carreira de sucesso em Computação, pós-graduação em Computação, alternativas 
de instituições e programas para continuar ou retornar aos estudos, vantagens de fazer 
pós-graduação, conseguindo seu primeiro emprego, estudar no Brasil versus no exterior, 
para onde enviar currículos e afins. 

Em Debate  
Guilherme Travassos, 
COPPE/UFRJ 
Raimundo J. Araújo Macêdo, 
UFBA 

Duas pessoas dão suas opiniões sobre o mesmo assunto.  
São apresentados dois lados de uma mesma moeda para as questões discutidas na 
revista. Por exemplo, alguém com carreira de sucesso na academia versus alguém com 
carreira de sucesso na indústria, alguém que fez doutorado fora versus alguém que fez 
doutorado no Brasil, Ciência da Computação vs. Engenharia de Computação, e várias 
outras questões de cunho mais “ideológico” ou polêmico. 

Em Destaque  
Ellen F. Barbosa, USP-S.Carlos 
Marcelo A. S. Turine, UFMS 

Participação de alunos e recém-graduados nos eventos promovidos pela SBC.  
Tópicos incluem matérias sobre quem ganhou ou se destacou nos workshops de teses 
dos simpósios brasileiros, por exemplo. 

Em Sociedade  
Paulo Masiero, USP- S.Carlos 
Roberto Bigonha, UFMG 

Ética e participação social.  
Tópicos para artigos incluem: ética durante os estudos, ética na carreira, comportamento, 
responsabilidades e deveres sociais, a SBC como sociedade ativa, por que e como 
participar das atividades da SBC, perfil de outras sociedades relacionadas à Computação 
(ACM, IEEE), por que participar de eventos (científicos ou não) em Computação e afins. 

Etc e tal  
Martin A. Musicante, UFRN 
Silvia Regina Vergilio, UFPR 

Qualquer assunto relacionado à carreira que não se encaixe nos anteriores. Essa é a 
coluna de formato livre onde “vale tudo”: fatos interessantes, dicas de ferramentas que 
facilitam a vida, espaço aberto para comentários dos leitores e afins. 

How To  
Agma Traina, USP- S.Carlos 
Caetano Traina, USP- S.Carlos 
 

Como realizar tarefas comuns aos estudantes e recém graduados em Computação.  
Tópicos para artigos incluem: como escrever artigos científicos (trabalhos de conclusão de 
curso, teses e dissertações), como lidar com artigos rejeitados (o ciclo de vida de um artigo 
científico), como escolher orientador, como escrever currículo, como preencher o Lattes, 
como conseguir um estágio, como escrever sua página web, como escrever projetos para 
agência de fomento, como se preparar para concursos, como se portar em uma entrevista 
para trabalho, como trabalhar em grupo, como gerenciar times de trabalho, como e onde 
encontrar artigos científicos na Web, como organizar seu código, como escrever relatório de 
projeto, como organizar a documentação de um aplicativo (e.g. manual do usuário) e afins. 

Indústria  
Auri M. Rizzo Vincenzi, UFG  
Avelino Zorzo, PUC-RS 

Dicas de carreira na indústria.  
Tópicos para artigos incluem: o que se espera de um profissional em Computação do 
ponto de vista industrial, o que os head hunters procuram em um profissional, perfil de 
diferentes empresas de Informática, abrindo seu próprio negócio em Informática e afins. 

Lá de fora  
Alex Sandro Gomes, UFPE 
Cleidson de Souza, UFPA 
 

Experiências de estudar e trabalhar fora do Brasil.  
Tópicos para artigos incluem: dicas de alunos que estudam ou estudaram no exterior, 
alunos que realizaram intercâmbio estudantil, dicas de profissinais que trabalham ou 
trabalharam no exterior, vantagens e desvantagens de estudar e trabalhar no exterior, 
vantagens e desvantagens de retornar ao Brasil, vantagens de obter diploma duplo, 
experiências, relatos e contribuições de outras sociedades e afins. 

O2 – Opções e Objetivos  
Regina Santana, USP- S.Carlos 
Therezinha S. Costa, PUC-Rio 

Definindo o profissional em Computação.  
Tópicos para artigos incluem: alternativas de carreiras em Computação, mercado de 
trabalho para diferentes perfis, fazendo pesquisa em Computação, definição de objetivos 
de carreira, carreira acadêmica versus carreira na indústria, definição de um plano de 
carreira, definição de diferentes áreas dentro da Computação e afins. 

Perfil  
Marcio Delamaro,USP-S.Carlos 
Ricardo Anido, UNICAMP 

Entrevista com um membro da comunidade sobre tópicos relacionados à carreira. 
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A História da SBC Horizontes 

A profa. Mirella M. Moro (na época bolsista de Pós-Doutorado Júnior do CNPq na UFRGS, e agora 
docente na UFMG) é a idealizadora da SBC Horizontes. A idéia teve como inspiração as revistas das 
sociedades internacionais IEEE e ACM chamadas IEEE Potentials e ACM Crossroads, respectivamente. 
Essas revistas publicam tanto artigos técnico-científicos quanto redações sobre aspectos de carreira e vida 
estudantil, e abrangem não apenas Computação como também engenharias e cursos afins. A grande 
diferença é que a SBC Horizontes possui um foco específico: carreira em Computação.  

No início de 2008, o projeto da SBC Horizontes foi aprovado pelas diretorias e Conselho da SBC. 
Assinaram o projeto da SBC Horizontes, sob coordenação de Mirella: os professores José Palazzo M. de 
Oliveira, Luciano G. Paschoal e Renata Galante, e as alunas de doutorado Clarissa C. Marquesan, 
Deise Saccol e Marcia C. Cera (todos do Instituto de Informática da UFRGS). Após a aprovação do 
projeto, Mirella convidou a profa. Marta Mattoso (COPPE/UFRJ) para se juntar à frente da revista 
como editora-chefe. Também foram convidados outros sócios da SBC para formar o corpo editorial e o 
conjunto de editores-associados.  

No Congresso da SBC 2008, realizado em julho na cidade de Belém do Pará, foi lançada a Revista 
Eletrônica SBC Horizontes junto da abertura do WEI (Workshop de Educação em Computação), evento 
coordenado pela Comissão de Educação da SBC. Após o lançamento oficial, durante o segundo 
semestre de 2008, foram recebidos artigos para serem avaliados e compor a primeira edição da SBC 
Horizontes. Os artigos selecionados são publicados nesta edição. 

O Logo da SBC Horizontes 

O primeiro evento promovido pela SBC Horizontes foi o concurso para escolha do seu logo. Foram 40 
alternativas submetidas por 15 participantes. Ernesto Cid Brasil de Matos, do Centro de Ensino 
Unificado de Teresina (CEUT), criou a opção vencedora, que estampa a capa da revista. Ele recebeu 
um kit de produtos da Google Brasil, patrocinadora do concurso. O segundo e o terceiro colocados são, 
respectivamente, Anderson Vicente da Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE) e Luís Fernando 
Heckler, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Parabéns a eles e aos demais 
participantes que tornaram essa escolha acirrada! 

Nesta Edição 

Para a primeira edição da SBC Horizontes, foram recebidos 20 artigos completos. Os artigos foram 
divididos entre os editores-associados para a avaliação. Essas avaliações também contaram com a 
participação de avaliadores externos ao corpo-editorial. Muito obrigada a todos que auxiliaram na 
avaliação desses artigos!! O trabalho de avaliação é fundamental para garantir a qualidade e o foco da 
revista. Os nomes dos revisores dos artigos será publicado na edição de dezembro da SBC Horizontes, 
a começar em 2009. 

Esta edição da SBC Horizontes é composta pelas seguintes colunas. 

Between. Esta edição apresenta dois artigos interessantíssimos escritos por uma aluna de graduação e 
um aluno de pós. O primeiro deles é “Benefícios da Experiência Científica na Graduação” que relata a 
participação da autora em seu primeiro evento científico. O segundo é “Inglês e a atuação em 
computação” que discute porque a língua inglesa tem tanta importância na Computação e apresenta 
dicas imperdíveis para o domínio da língua. 

Bits, Bytes & Batom. Na sua edição de estréia, convidamos uma de suas editoras-associadas, profa. 
Cláudia Bauzer Medeiros, para apresentar a coluna. O artigo apresenta os objetivos e temas da coluna e 
discute um pouco a importância de trazer mais mulheres para a Computação. Além disso, é apresentado 
um relato sobre as mulheres na área de Banco de Dados. O artigo finaliza com alguns links sobre 
assuntos relacionados à presença feminina na Computação. 



Primeira Edição 

 Volume 1 - Número 1 - Dezembro 2008 | SBC HORIZONTES | 10 

E Agora, José? Esta coluna estréia com um relato único e fascinante. A profissional Graziela Kunde, 
da IBM do Brasil, conta como concluiu o mestrado e obteve um estágio no exterior. Após o estágio, ela 
foi contratada como funcionária de uma das maiores empresas dos EUA e, o mais interessante, 
retornou ao Brasil para continuar trabalhando remotamente (de casa!) na mesma empresa.  

Em Destaque. Nesta edição, os editores-associados da coluna, professores Ellen Barbosa e Marcelo 
Turine, apresentam os alunos que obtiveram destaque nos eventos Olimpíada Brasileira de Informática, 
Concurso de Trabalhos de Iniciação Científica (CTIC) e Concurso de Teses e Dissertações (CTD), 
promovidos pela SBC.  

Em Debate. Começando com uma citação de Nelson Rodrigues, os editores-associados Guilherme 
Travassos e Raimundo Macêdo apresentam esta coluna da SBC Horizontes que certamente dará o que 
falar. Além disso, os editores convidam os participantes da SBC a contribuir com temas e discussões 
sobre assuntos relacionados à carreira em Computação. 

Em Sociedade. Outra coluna que pretende movimentar a sociedade para discutir temas extremamente 
relevantes é esta! Para sua primeira edição, convidamos seus editores-associados, professores Paulo 
Masiero e Roberto Bigonha, a discutir Ética em Computação. Os autores apresentam a evolução do 
conceito de ética, referências para os códigos de ética das sociedades internacionais e questionam a 
abrangência da ética na nossa área.  

How To. Esta é a coluna de caráter mais prático da SBC Horizontes. Ela foi elaborada para auxiliar os 
leitores nas mais diversas tarefas do cotidiano. Na sua primeira edição, os editores-associados Agma e 
Caetano Traina, apresentam os princípios básicos para preparar o currículo Lattes. Questões relativas 
ao preenchimento do Lattes volta e meia movimentam a SBC-L (lista de emails da SBC). Esse artigo 
responde várias perguntas comuns a todos que precisam manter seu Lattes atualizado.  

Indústria. Na sua primeira edição, Wilson Santana da IBM do Brasil apresenta dicas 
interessantíssimas para sobreviver no mundo globalizado. O autor se baseia na sua própria carreira e 
relata algumas experiências tragicômicas para reforçar suas dicas.  

Lá de Fora. Dois alunos de doutorado, Leila Naslavsky e Roberto Silva Filho da Universidade da 
Califórnia em Irvine, discutem questões importantes como: se vale à pena fazer doutorado no exterior, 
as diferenças entre o doutorado no Brasil e nos EUA, possibilidades de fazer doutorado sem mestrado e 
sem bolsa brasileira, e outras dicas para quem estiver interessado em estudar fora. 

O2 – Opções e Objetivos. A coluna O2 apresenta opções para os profissionais de computação. Nessa 
primeira edição, temos dois artigos discutindo assuntos completamente diferentes. O primeiro deles, 
escrito por Carina Dorneles e Ronaldo Mello, apresenta o profissional que trabalha como administrador 
de banco de dados. No artigo, eles apresentam detalhadamente as atividades mais comuns exercidas 
por esse profissional. No segundo artigo, Marcelo Duduchi – membro da Comissão de Educação da 
SBC – discute as diferenças entre os cursos técnicos, seqüenciais e tecnológicos, os quais podem causar 
confusão às pessoas mal-informadas.  

Etc & Tal. Esta coluna segue a moda atual de trilogias (vide os filmes de cinema) e apresenta o 
primeiro artigo de uma trilogia sobre armazenamento de dados em aplicações Java. O artigo é escrito 
por Hua Costa, Leonardo Murta e Vanessa Braganholo e introduz os problemas sobre armazenamento 
de dados em aplicações Java. 

Eventos. Não deixe de conferir a seção final da SBC Horizontes!!! Ela é dedicada à divulgação de 
conferências, congressos, simpósios e Escolas Regionais promovidas ou apoiadas pela SBC. 
Imperdível!!! 
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Concluindo 

Esperamos que a SBC Horizontes atinja seu objetivo principal de auxiliar os jovens durante seus estudos 
e suas carreiras em Computação. Aproveitamos também para agradecer aos participantes do corpo 
editorial, dos editores associados e dos revisores externos pelo excelente trabalho em escolher os 
artigos que compõem a primeira edição da SBC Horizontes. Agradecemos também aos autores dos 
artigos que tornaram possível a publicação da primeira edição da SBC Horizontes. Um agradecimento 
especial ao presidente Maldonado, ao vice Virgílio e aos demais membros das diretorias e do conselho 
da SBC que apoiaram fortemente a criação da SBC Horizontes. 

Finalmente, convidamos profissionais e estudantes em Computação a submeter novas matérias e 
artigos para comporem as próximas edições da SBC Horizontes. O prazo para submissão de trabalhos 
para a segunda edição é 15/03/2009. Maiores informações estão disponíveis no website da revista. 

Recursos 

Website da SBC Horizontes: http://www.sbc.org.br/horizontes 
Website da Sociedade Brasileira de Computação: http://www.sbc.org.br/ 
Comunidade da SBC Horizontes no Orkut: http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=71856361 
Outras publicações da SBC: http://www.sbc.org.br/index.php?language=1&subject=88 
ACM Crossroads: http://www.acm.org/crossroads/ 
IEEE Potentials Magazine: http://www.ieee.org/potentials/ 

Sobre as autoras 

 

Mirella M. Moro é professora adjunta no Departamento de Ciência da 
Computação da Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG. Possui 
doutorado em Ciência da Computação pela University of California in 
Riverside (2007), e graduação e mestrado em Ciência da Computação pela 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Após seu doutoramento, 
passou um ano como PosDoc Junior (bolsa do CNPq) no Instituto de 
Informática da UFRGS. É membro da Comissão de Educação da Sociedade 
Brasileira de Computação (2007-2009) e editora-chefe da SBC Horizontes.  

 

Marta Lima de Queirós Mattoso possui graduação em Ciência da Computação 
pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1980), mestrado em Engenharia 
de Sistemas e Computação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1987) 
e doutorado em Engenharia de Sistemas e Computação pela Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (1993). É Professora Associada da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro. Foi diretora de publicações da Sociedade Brasileira 
de Computação (2005-2007) e é editora-chefe da SBC Horizontes. 
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Corpo Editorial e Editores-Associados 
Conheça os profissionais e estudantes que compõem o corpo editorial e o conjunto de 
editores-associados da SBC Horizontes 

 

Todo o material publicado na SBC Horizontes é avaliado por um conjunto de editores-
associados e pelo corpo editorial. Cada coluna da SBC Horizontes possui dois editores-
associados que avaliam os artigos submetidos para a sua coluna e convidam outras 
pessoas para avaliarem como revisores externos. Os nomes dos revisores externos serão 
publicados na edição de dezembro a partir de 2009. Conheça um pouco dos membros do 
corpo editorial e do conjunto de editores-associados da SBC Horizontes.  

 

 
Corpo Editorial e Editores-Associados da SBC Horizontes 

 

Antonio Jorge Gomes Abelém – Corpo Editorial 

Prof. Abelém possui graduação em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Pará (1990), 
mestrado em Engenharia Elétrica pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (1994) e 
doutorado em Informática pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (2003). É professor 
adjunto da Universidade Federal do Pará, onde ocupa atualmente o cargo de Diretor do Centro de 
Tecnologia de Informação e Comunicação desta Instituição. É o atual coordenador da Comissão Especial 
de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos da Sociedade Brasileira de Computação (SBC) e atual 
representante da SBC no Conselho administrativo da RNP. Tem experiência na área de Ciência da 
Computação, com ênfase em Redes de Computadores, atuando principalmente nos seguintes temas: redes 
ópticas, redes sem fio ad-hoc, gmpls, multicast, Qualidade de Serviço (QoS) e segurança. 

 

Arndt von Staa – Corpo Editorial 

Prof. Arndt possui graduação em Engenharia Mecânica pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de 
Janeiro - PUC-Rio (1965), mestrado em Informática pela PUC-Rio (1969) e doutorado em Computer 
Science - University of Waterloo (1974). É Professor do Departamento de Informática da PUC-Rio desde 
1967. Suas pesquisas são focadas em engenharia de software, mais especificamente em qualidade de 
software, teste de software e ambientes de engenharia de software. Na PUC-Rio participou da criação do 
Departamento de Informática em 1967 e da Incubadora Gênesis em 1997. Auxiliou ainda na criação de 
diversas empresas através dessa Incubadora. Tem atuado continuamente em projetos em parceria com 
empresas, procurando sempre avaliar a eficácia das técnicas e metodologias empregadas, realimentando 
desta forma a sua pesquisa com observações da prática real. 

 

Imre Simon – Corpo Editorial 

Prof. Imre possui graduação em Engenharia Eletrônica pela Universidade de São Paulo (1966), mestrado 
em Computer Science pela University of Waterloo (1970), doutorado em Computer Science pela 
University of Waterloo (1972) e pós-doutorado pela Universite de Paris VII (1980). Atualmente é 
Professor aposentado da Universidade de São Paulo. Tem experiência na área de Ciência da Computação, 
com ênfase em Teoria da Computação, atuando principalmente nos seguintes temas: propriedade das 
potências finitas, linguagens formais, autômatos com multiplicidades, semianel tropical.  

 

Joni da Silva Fraga – Corpo Editorial 

Prof. Joni possui graduação em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(1974), mestrado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Santa Catarina (1979) e doutorado 
em Informatique/ Automatique - Institute National Polytechnique de Toulouse (1985). Atualmente é 
professor titular da Universidade Federal de Santa Catarina e Bolsista de Produtividade em Pesquisa do 
CNPq - Nível 2. Tem experiência na área de Sistemas de Computação, com ênfase em Sistemas 
Distribuídos, atuando principalmente nos seguintes temas: Segurança, Tolerância a Falhas, Tolerância a 
Intrusões, Algoritmos Distribuídos e Middleware. 
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José Augusto Suruagy Monteiro – Corpo Editorial 

Prof. Suruagy possui graduação em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Pernambuco (1979), 
mestrado em Engenharia Elétrica pela Universidade de São Paulo (1982) e doutorado em Ciência da 
Computação pela University of California at Los Angeles (1990). Atualmente é professor titular da 
Universidade Salvador (UNIFACS) e professor adjunto da Universidade Federal de Pernambuco 
(atualmente em cooperação técnica com o DCC-UFBA). É membro do Fórum de P&D do CPqD - Centro 
de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações por indicação da Sociedade Brasileira de 
Computação (SBC) e membro e coordenador da Câmara de Assessoramento e Avaliação de Ciência da 
Computação da FAPESB (2007-2008). Tem experiência na área de Ciência da Computação, com ênfase 
em Teleinformática, atuando principalmente nos seguintes temas: redes de computadores, engenharia de 
tráfego, medições, qualidade de serviço e avaliação de desempenho. 

 

Sergio Crespo Coelho da Silva Pinto – Corpo Editorial 

Prof. Sergio Crespo possui graduação em Tecnólogo Em Processamento de Dados pela Universidade do 
Vale do Rio dos Sinos (1987), mestrado em Engenharia de Sistemas e Computação pela Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (1995) e doutorado em Informática pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de 
Janeiro (2000). Atualmente é professor titular da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, - Faz parte do 
comite editorial da Revista Brasileira de Informática na Educação (1414-5685) . Tem experiência na área de 
Ciência da Computação, com ênfase em Engenharia de Software, atuando principalmente nos seguintes 
temas: frameworks, design patterns, educação a distância, informática na educação e engenharia de software. 

 

Vanessa Braganholo Murta – Corpo Editorial 

Profa. Vanessa Braganholo é professora Adjunta II do Departamento de Ciência da Computação (DCC) da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Possui doutorado em Ciência da Computação pela 
UFRGS (2004), com doutorado sanduíche na Universidade da Pennsylvania (2003). Após o seu 
doutoramento, foi bolsista FAPERJ (Fixação de Pesquisador) na COPPE/UFRJ. Atualmente, é bolsista de 
produtividade do CNPq, nível 2. Seus interesses de pesquisa estão nas áreas de Banco de Dados e Sistemas 
de Informação, incluindo tópicos como distribuição em XML, processamento de consultas e integração. 
Mais recentemente, tem se interessado também por e-Science. É sócia da SBC. 

 

Márcia Cristina Cera – Editora-associada, coluna Between 

Márcia Cera é doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Computação da Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul. Ela possui graduação em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Santa 
Maria (2002) e mestrado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Santa Maria (2005). 
Atualmente, está desenvolvendo sua pesquisa no Laboratoire d'Informatique de Grenoble na França em 
um doutorado sanduíche dentro de um projeto de cooperação internacional CAPES/COFECUB. Ela 
possui experiência na área de Processamento Paralelo e Distribuído, onde sua pesquisa engloba os 
seguintes temas: processamento de alto desempenho, escalonamento, balanceamento de carga e bibliotecas 
de comunicação. 

 

Vinícius Fernandes dos Santos – Editor-associado, coluna Between 

Vinícius é mestrando no Programa de Pós-Graduação em Informática da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, UFRJ, desde 2007, com bolsa da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, 
CAPES, e possui graduação em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(2006). Suas áreas de interesse incluem Jogos Eletrônicos, Inteligência Computacional e  Algoritmos. 
Participou da Maratona de Programação como competidor, conquistando medalhas de prata nos anos de 
2006 e 2007 e atualmente é técnico das equipes da UFRJ na competição. 

 

Claudia Maria Bauzer Medeiros – Editora-associada, coluna Bits, Bytes & Batom 

Profa. Claudia Medeiros é professora titular da UNICAMP, com graduação em Engenharia Elétrica pela 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (1976), mestrado em Informática pela Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro (1979), doutorado em Computer Science - University of 
Waterloo (1985) e livre docência em Bancos de Dados (UNICAMP, 1992). Desenvolve pesquisas em 
Bancos de Dados, atuando principalmente nos seguintes temas: bancos de dados científicos, workflows 
científicos e sistemas de informação para biodiversidade e planejamento agro-ambiental. Foi presidente da 
Sociedade Brasileira de Computação (2003-2007). Recebeu o prêmio Newton Faller (SBC), o prêmio 
Change Agent (ACM e Anita Borg Institute) e por 2 vezes o Prêmio de Excelência Acadêmica Zeferino 
Vaz (UNICAMP). Em 2007, outorgada Doctor Honoris Causa pela Universidad Antenor Orrego, Trujillo, 
Peru e em 2008 admitida na Ordem Nacional do Mérito Científico, como comendadora. É Bolsista de 
Produtividade em Pesquisa do CNPq - Nível 1B 
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Sandra Camargo Pinto Ferraz Fabbri – Editora-associada, coluna Bits, Bytes & Batom 

Profa. Sandra Fabbri possui graduação em Bacharelado em Ciência da Computação pela Universidade 
Estadual de Campinas (1978), mestrado em Ciências da Computação e Matemática Computacional pela 
Universidade de São Paulo (1986) e doutorado em Física Computacional pela Universidade de São Paulo 
(1996). Atualmente é professora associada da Universidade Federal de São Carlos. Tem experiência na área 
de Ciência da Computação, com ênfase em Engenharia de Software, atuando principalmente nos seguintes 
temas: teste, validação e inspeção de software, qualidade de software, engenharia de requisitos, planejamento 
de software e engenharia de software experimental. Na SBC, foi membro da Comissão de Educação, 
coordenadora da JAI, coordenadora e vice-coordenadora do WEI e coordenadora do Curso de Qualidade. 

 

Guilherme Horta Travassos – Editor-associado, coluna Debate 

Prof. Guilherme possui graduação em Engenharia Elétrica pela Univ. Federal de Juiz de Fora (1985), 
mestrado (1990) e Doutorado (1994) em Engenharia de Sistemas e Computação pela COPPE/UFRJ. 
Realizou estágio de Pós-Doutorado na University of Maryland-College Park (USA - 1998-2000). É 
professor do Programa de Engenharia de Sistemas e Computação (PESC) da COPPE/UFRJ. Tem 
experiência na área de Ciência da Computação, com ênfase em Engenharia de Software, atuando nos 
seguintes temas: engenharia de software experimental e ciência em larga escala, qualidade de software 
(VV&T), engenharia de aplicações WEB, ferramentas CASE e ambientes de desenvolvimento de 
software. É membro da SBC - Sociedade Brasileira de Computação e membro profissional da ACM - 
Association for Computer Machinery. É Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq - Nível 1D 

 

Raimundo José de Araújo Macêdo – Editor-associado, coluna Debate 

Prof. Raimundo Macêdo tem formação em Ciência da Computação: Graduação na Universidade Federal da 
Bahia - UFBA (1982), mestrado na Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP (1986) e doutorado na 
University of Newcastle Upon Tyne, Inglaterra (1994). É professor Titular do Departamento de Ciência da 
Computação da Universidade Federal da Bahia. Foi o fundador e atual coordenador do Laboratório de 
Sistemas Distribuídos na UFBA - LaSiD (www.lasid.ufba.br) e também coordena as ações para a criação do 
Centro Interdiciplinar de Ciência e Tecnologia da Informação na UFBA. Foi o presidente da comissão 
especial de redes e sistemas distribuídos da SBC (1999-2001) e o Coordenador Geral do Congresso Anual da 
Sociedade Brasileira de Computação em 2004. Antes de ingressar na vida acadêmica, foi Analista de 
Sistemas do Centro de Processamento de Dados da UFBA, onde coordenou a Divisão de Projetos.  

 

Ellen Francine Barbosa – Editora-associada, coluna Em Destaque 

Profa. Ellen é Bacharel em Ciência da Computação pela Univ. Estadual de Londrina (UEL) em 1995. 
Mestre em Ciência da Computação e Matemática Computacional pelo Instituto de Ciências Matemáticas e 
de Computação (ICMC/USP) em 1998. Doutora em Ciência da Computação e Matemática Computacional 
pelo Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC/USP) em 2004. Realizou estágios na 
Georgia Institute of Technology (GATECH/USA), em 2002, e na University of Florida (UFL/USA), em 
2003. Atualmente é Professora do Departamento de Sistemas de Computação do ICMC/USP. Entre seus 
interesses de pesquisa destacam-se os temas relacionados a Teste de Software, Qualidade de Software, 
Ensino e Aprendizado, Objetos de Aprendizado e Ontologias 

 

Marcelo Augusto Santos Turine – Editor-associado, coluna Em Destaque 

Prof. Turine trabalha no Dept. de Computação e Estatística da UFMS desde 2002 e coordena o Laboratório de 
Engenharia de Software, que desenvolve projetos de C&T na área de Engenharia de Software, principalmente 
em projetos que envolvem as tecnologias Web integradas a Extensão Universitária. Fez graduação em 
Bacharelado em Ciência da Computação pelo IBILCE/UNESP (1991), mestrado em Ciência da Computação 
pelo ICMC-USP São Carlos (1994), doutorado pelo IFSC-USP São Carlos (1998) e pós-doutorado em Políticas 
Públicas pela PUC-SP (2003). Desde 2004 faz parte da administração da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e 
Assuntos Estudantis (PREAE) da UFMS atuando como Coordenador de Extensão, Cultura e Desporto. 

 

João Marcos Bastos Cavalcanti – Editor-associado, coluna E Agora, José? 

Prof. João Marcos é professor adjunto do Departamento de Ciência da Computação (DCC) da 
Universidade Federal do Amazonas (UFAM) desde 1992. É doutor pela Universidade de Edimburgo 
(Reino Unido) na área de Inteligência Artificial (2002). Tem mestrado em Ciência da Computação pela 
Universidade Federal de Minas Gerais (1995) e é bacharel em Processamento de Dados pela Universidade 
Federal do Amazonas (1991). Atua no DCC/UFAM em ensino de graduação e pós-graduação e pesquisa 
na área de banco de dados e recuperação de informação. Atualmente seus temas de pesquisa incluem 
gerência de dados na Web, busca e classificação de documentos e imagens e sistemas de recomendação. É 
bolsista de produtividade em desenvolvimento tecnológico do CNPq desde 2006. Coordena projetos de 
pesquisa e desenvolvimento em parcerias com empresas do Pólo Industrial de Manaus desde 2003. 
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Viviane Moreira Orengo– Editora-associada, coluna E Agora, José? 

Profa. Viviane é professora adjunta no Instituto de Informática da Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS) onde desempenha atividades de pesquisa e de ensino tanto na graduação como na pós-
graduação. Completou doutorado em Ciência da Computação na Middlesex University em Londres 
(2004), mestrado em Ciência da Computação na UFRGS (1999) e graduação em Análise de Sistemas na 
UCPel (1996). Suas áreas de pesquisa são Bancos de Dados e Recuperação de Informações, mais 
especificamente Recuperação de Informações Multilíngües. Participa de vários projetos de pesquisa e é 
coordenadora de um projeto CNPq edital Universal 2007. 

 

Paulo Cesar Masiero - Editor-associado, coluna Em Sociedade 

Prof. Masiero tem mestrado em Ciências da Computação e Matemática Computacional pelo Instituto de 
Ciências Matemáticas de São Carlos, da USP São Carlos (1979), Doutorado em Administração pela 
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, USP (1984), e Pós-Doutorados na University of 
Michigan (1985), USA e Universidade Técnica da Dinamarca (1993). Atualmente é Professor Titular do 
Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, da Universidade de São Paulo, em São Carlos. É 
Diretor Financeiro da SBC. Foi membro do Conselho Diretor da SBC em dois mandatos. Tem experiência 
nas áreas de Ciência da Computação e Sistemas de Informação, com ênfase em Engenharia de Software, 
atuando nos seguintes temas: engenharia de software, teste de programas orientados a aspectos, ética em 
computação e reuso de software. É Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq - Nível 1D 

 

Roberto da Silva Bigonha - Editor-associado, coluna Em Sociedade 

Prof. Bigonha é professor Titular da UFMG, possui graduação em Engenharia Química pela Escola de 
Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais (1971), mestrado em Informática pela Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro (1975) e doutorado em Ciência da Computação pela University 
of California, Los Angeles (1981). É sócio efetivo da Sociedade Brasileira de Computação desde 1982, 
tendo sido membro do Conselho (1985-1989, 1991-1993, 1997-2001, 2007-2011), segundo-secretário 
(1989-1991, 1993-1995, 1995-1997), diretor de Regulamentação da Profissão (2001-2007) e coordenador 
das Comissões Especiais de Engenharia de Software (1990-1991), Métodos Formais (04/2003-10/2003) e 
Linguagens de Programação (2007-2008). É professor e pesquisador de Ciência da Computação, na 
UFMG, desde 1974, atuando na área de Linguagens de Programação, nas linhas de pesquisa de projeto, 
definição e implementação de linguagens de programação, técnicas de compilaçao, otimização de código e 
semântica formal. 

 

Silvia Regina Vergilio - Editora-associada, coluna Etc e Tal 

Profa. Silvia possui graduação em Bacharelado em Ciencias da Computacao pela Universidade de São 
Paulo (1988), mestrado em Engenharia Elétrica pela Universidade Estadual de Campinas (1992) e 
doutorado em Engenharia Elétrica pela Universidade Estadual de Campinas (1997). Atualmente é 
Professora Associada II da Universidade Federal do Paraná. Tem experiência na área de Ciência da 
Computação, com ênfase em Engenharia de Software, atuando principalmente nos seguintes temas: teste 
de software, aplicacoes web, utilização de técnicas de Inteligência Artificial em Engenharia de Software. É 
Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq - Nível 2. 

 

Martin Alejandro Musicante - Editor-associado, coluna Etc e Tal 

Prof. Martin é professor Adjunto da UFRN, possui graduação em Informática pela Escuela Superior 
Latino-Americana de Informatica (ESLAI, Argentina, 1988), mestrado em Ciência da Computação pela 
Universidade Federal de Pernambuco (1990) e doutorado em Ciência da Computação pela Universidade 
Federal de Pernambuco (1996). É sócio efetivo da Sociedade Brasileira de Computação desde 1990, tendo 
sido coordenador da Comissão Especial de Linguagens de Programação (2005-2006). Tem experiência na 
área de Ciência da Computação, com ênfase em Linguagens de Programação, atuando principalmente nos 
seguintes temas: Semântica de linguagens de programação, linguagens para serviços web e XML. 

 

Caetano Traina Junior - Editor-associado, coluna How To 

Prof. Caetano possui graduação em Engenharia Elétrica pela Universidade de São Paulo (1977), mestrado 
em Ciências da Computação pela Universidade de São Paulo (1982) e doutorado em Física 
Computacional pela Universidade de São Paulo (1986). Atualmente é Professor Titular da Universidade de 
São Paulo. Trabalha na área de Banco de Dados, atuando principalmente nos seguintes temas: Consultas 
por similaridade, Recuperação de imagens baseada em conteudo, Otimização de Consultas, Linguagens de 
consulta e Mineração de Dados. Atualmente, é Diretor do Centro de Informática de São Carlos. É Bolsista 
de Produtividade em Pesquisa do CNPq - Nível 1C. 
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Agma Juci Machado Traina - Editora-associada, coluna How To 

Profa. Agma 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) e doutorado em 
Física Computacional pela Universidade de São Paulo (1991). Atualmente é Professora Titular no Instituto 
de Ciências Matemáticas e de Computação da Universidade de São Paulo. Tem experiência na área de 
Ciência da Computação, com ênfase em Processamento Gráfico (Graphics) e Bases de Dados Multimídia, 
atuando principalmente nos seguintes temas: recuperação de imagens baseada em conteúdo, imagens 
médicas, consultas por similaridade, extração de características de imagens, visualização de informação e 
mineração de imagens e dados complexos. É Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq - Nível 1D. 

 

Avelino Francisco Zorzo - Editor-associado, coluna Indústria 

Prof. Avelino possui graduação em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(1989), mestrado em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1994) e 
doutorado em Ciência da Computação pela University of Newcastle Upon Tyne (1999). É professor adjunto 
e diretor da Faculdade de Informática da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), 
avaliador de condições de ensino do Ministério da Educação, consultor ad hoc do CNPq e da FAPERGS. 
Tem experiência na área de Ciência da Computação, com ênfase em Software Básico, atuando nos seguintes 
temas: tolerância a falhas, interações multiparticipantes confiáveis, sistemas operacionais e modelagem 
analítica de sistemas confiáveis. É Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq - Nível 2 

 

Auri Marcelo Rizzo Vincenzi - Editor-associado, coluna Indústria 

Prof. Auri é bacharel em Ciência da Computação pela Universidade Estadual de Londrina – UEL (1995) e 
mestre (1998) e doutor (2004) em Ciências da Computação e Matemática Computacional pela 
Universidade de São Paulo – ICMC/USP, atuando na área de Engenharia de Software. Durante o 
doutorado realizou sanduíche na University of Texas at Dallas UTDallas – EUA. Foi professor assistente 
na Universidade Católica de Santos – UNISANTOS (2006-2008), professor adjunto da Universidade 
Federal de Goiás – UFG (2005-2006) e professor colaborador no Centro Universitário Eurípides de 
Marília – UNIVEM (2004-2005). Desde 2008 retornou à Universidade Federal de Goiás – UFG como 
professor adjunto. É pesquisador Nível 2 do CNPq e membro da Sociedade Brasileira de Computação 
(SBC) e Association for Computing Machinery (ACM). 

 

Alex Sandro Gomes - Editor-associado, coluna Lá de Fora 

Prof. Alex é Engenheiro Eletrônico (UFPE), Mestre em Psicologia Cognitiva (UFPE). Concluiu o 
doutorado em Ciências da Educação pela Université de Paris V (René Descartes). Atualmente, é Professor 
Adjunto 2 no Cin/UFPE e membro da Academia Pernambucana de Ciências. Atua na área de Interação 
Humano Computador com ênfase na concepção de ambientes colaborativos de aprendizagem. Nesta área, 
coordena(ou) projetos de pesquisa, orienta(ou) dissertações e teses e publicou mais de 100 trabalhos em 
periódicos especializados e em anais de eventos. É lider do grupo de pesquisa Ciências Cognitivas e 
Tecnologia Educacional. 

 

Cleidson Ronald Botelho de Souza - Editor-associado, coluna Lá de Fora 

Prof. Cleidson possui graduação em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Pará (1996), 
mestrado em Ciência da Computação pela Universidade Estadual de Campinas (1998) e em Information 
and Computer Science - University Of California, Irvine (2003), e doutorado em Information And 
Computer Science - University Of California, Irvine (2005). É professor Adjunto da Universidade Federal 
do Pará. Tem experiência na área de Ciência da Computação, com ênfase em Engenharia de Software e 
Sistemas Colaborativos, atuando principalmente nos seguintes temas: engenharia de software empírica, 
engenharia de software colaborativa, e trabalho cooperativo apoiado por computador. 

 

Regina Helena Carlucci Santana - Editora-associada, coluna Opções & Objetivos 

Profa. Regina possui graduação em Engenharia Elétrica Eletrônica pela Escola de Engenharia de São 
Carlos (1980), mestrado emCiências de Computação pelo Instituto de Ciências Matemáticas de São Carlos 
(1985) e doutorado em Eletrônica e Computação - University of Southampton (1989). Atualmente é 
professor associado da Universidade de São Paulo. Tem experiência na área de Ciência da Computação, 
com ênfase em Avaliação de Desempenho, atuando principalmente nos seguintes temas: avaliação de 
desempenho, simulação, simulação distribuída, escalonamento de processos e computação paralela. 
Atualmente é chefe do Departamento de Sistemas de Computação do ICMC - USP. 
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Therezinha Souza da Costa - Editora-associada, coluna Opções & Objetivos 

Profa. Therezinha possui graduação em Licenciatura em Matemática pela Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (1964), mestrado em Informática pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (1971) e 
doutorado em Informática (Análise Numérica) pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 
(1979). É professora associada do Departamento de Informática da Pontifícia Universidade Católica do 
Rio de Janeiro. Tem experiência na área de Ciência da Computação, com ênfase em Matemática da 
Computação, atuando principalmente em: Tratamento Numérico de Equações Diferenciais, Algebra 
Linear Numérica, Educação em Engenharia e em Avaliação de Cursos de Graduação em Computação. 

 

Márcio Eduardo Delamaro - Editor-associado, coluna Perfil 

Prof. Delamaro possui graduação em Ciência da Computação pela Universidade Estadual de Campinas 
(1985), mestrado em Ciência da Computação pela Universidade de São Paulo (1993) e doutorado em 
Física Computacional pela Universidade de São Paulo (1997) com programa sanduíche na Purdue 
Univesity, Estados Unidos. Realizaou pós-doutorado no Politecnico di Milano, Itália, entre 2000 e 2001 e 
obteve o título de livre-docente na área de Engenharia de Software pela Universidade de São Paulo em 
2005. Atualmente é bolsista do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e 
professor associado do SSC/ICMC/USP. Tem experiência na área de Engenharia de Software atuando 
principalmente nos seguintes temas: teste de software, teste de mutação, teste estrutural. É Bolsista de 
Produtividade em Pesquisa do CNPq - Nível 2 

 

Ricardo de Oliveira Anido - Editor-associado, coluna Perfil 

Prof. Anido possui graduação em Engenharia Mecânica - Aeronáutica pelo Instituto Tecnológico de 
Aeronáutica (1978) , mestrado em Ciência da Computação pela Universidade Estadual de Campinas 
(1983) , doutorado em Computing pela Imperial College (1989) e pós-doutorado pela Institut National Des 
Télécommunications (1996) . Atualmente é Professor Associado da Universidade Estadual de Campinas. 
Atuando principalmente nos seguintes temas: software básico, software embarcado, redes de 
computadores, concentrador de terminais remotos.  
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Benefícios da Experiência Científica na Graduação 
Um Depoimento do Ponto de Vista do Aluno 
 
Raquel Lara dos Santos, raqlara@dcc.ufmg.br, Universidade Federal de Minas Gerais. 

Este documento relata a experiência de uma aluna de graduação que participou de uma 
competição do simpósio de IHC (Interação Humano-Computador). Qual a importância de 
uma participação de simpósio para alunos de graduação? Como os professores e a 
instituição podem ser colaboradores do crescimento profissional do aluno? 

Sou aluna da graduação do curso de Ciência da Computação da UFMG. Estou cursando o meu último 
ano do curso e no início deste ano estava vivendo o dilema que tantos alunos do último ano vivem: o 
que fazer depois de formado? Devo partir para o mercado de trabalho ou continuar na área acadêmica? 
Estava assistindo a maioria dos meus colegas com o mesmo dilema. Talvez você já tenha passado por 
isso e saiba que não é fácil tomar decisões que alterem todo o curso de uma vida. Acredito que nesse 
momento, a angústia de não saber o que é realmente o melhor a se fazer pode nos levar a tomar 
decisões pura e simplesmente por uma questão de status social ou questões financeiras. 

Decidi fazer mestrado porque acreditava ser importante para a minha qualificação profissional.  Porém, 
ainda não conhecia bem a área científica nem tinha idéia de qual área de pesquisa seguir. Eu já tinha 
trabalhado em uma empresa na área de desenvolvimento de sistemas e foi uma experiência muito 
enriquecedora, mas ainda não tinha feito nada na área de pesquisa. Tive então a oportunidade de 
começar um projeto na área de IHC como bolsista de iniciação científica. No início era tudo muito 
novo e diferente do que eu estava acostumada. Durante as minhas primeiras horas no laboratório lia 
artigos científicos e começava a experimentar um mundo novo. 

Fiquei encantada com a diversidade de assuntos que envolvem uma área de pesquisa e como a mente 
parece voar a cada nova descoberta. É um encontro com um infinito que motiva discussões, 
questionamentos, reflexões e uma sede de conhecimento. Estava gostando da experiência e sentia que 
estava indo bem no grupo de pesquisa. 

Foi nesse momento que, juntamente com outros dois alunos bolsistas (José Ricardo Moura e Vitor 
Oliveira), recebemos a proposta da nossa professora orientadora Raquel Prates para fazer parte de uma 
competição de avaliação de sistemas dentro de um simpósio brasileiro de IHC, o IHC 2008. Uma 
proposta assim me pareceu ousada demais. Nós três tínhamos acabado de começar a estudar métodos 
de avaliação de interfaces. Mas a professora Raquel estava tão empolgada com a idéia que propôs focar 
o nosso projeto de pesquisa nessa competição. 

Sendo assim, começamos a nos preparar para a competição. Eu sentia que era mais uma obrigação a ser 
cumprida do que de fato algo que tinha o interesse em fazer. Mas depois que, junto com a professora 
Raquel, definimos analisar o Orkut e utilizar os métodos da Engenharia Semiótica, percebi que 
estávamos trilhando um caminho inovador e desafiador. A nossa equipe ficou motivada, tínhamos um 
sistema grande e muito popular para analisar. Trocávamos idéias com amigos até de fora da área da 
computação. A escolha pela Engenharia Semiótica nos fez aprender muito também. Acabou abrindo 
espaço para discutirmos com os mestrandos do departamento que estavam pesquisando na área. Não 
demorou para que nós nos empolgássemos. Fizemos um grupo de discussão, criamos um nome para a 
equipe e todo dia no laboratório nos divertíamos contando um para os outros os problemas que 
tínhamos conseguido encontrar. Fazíamos vários testes com o Orkut, partilhávamos as dificuldades 
com a aplicação dos métodos. Era uma troca contínua de telas do Orkut de um lado para o outro. 

Dedicamos até parte das nossas férias para escrever o relatório. Tivemos ajuda do mestrando Rodrigo 
Silva e da professora Raquel para escrever o nosso artigo. Nunca tinha escrito um artigo nos moldes de 
uma conferência antes e foi muito bom contar com as experiências deles para ficarmos atentos ao 

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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escopo do trabalho, se estávamos sendo claros e objetivos nas nossas colocações e para lidar com a 
questão de espaço. Às vezes, escrevia várias linhas de texto e quando chegava para discutir com a 
equipe o meu texto, recebia um “corta isso” para lá, “isso não é um problema” para cá, “seu texto não 
está claro o suficiente”, “talvez seja melhor colocarmos o problema do Vitor ao invés do seu”... Enfim, 
um aprendizado muito além do que eu poderia imaginar. Percebi a dificuldade de perder as minhas 
idéias para dar espaço para a dos outros, perder horas para escrever um texto e chegar a conclusão que 
ainda não estava bom. Receber críticas para aprimorar, discutir para chegar em uma meta comum. Hoje 
posso ver a beleza de um trabalho em equipe, o quanto cresci como profissional e também como pessoa. 

Quando recebemos a notícia que o nosso artigo era finalista da competição, fiquei muito feliz! Percebi que 
todo esforço tinha valido muito à pena e que alegria era compartilhada com toda a nossa equipe. Tínhamos 
recebido o reconhecimento do nosso trabalho e isso, além de muito motivador, era também gratificante.  

Nem todos puderam ir ao simpósio apresentar o nosso artigo, então fui escolhida pela equipe para 
apresentá-lo. Foi a primeira vez que participei de um simpósio. Foi uma experiência única dividir o 
mesmo auditório com tantas personalidades da área de IHC que só conhecia dos livros e artigos. Gostei 
de assistir aos trabalhos de pessoas que já têm mais experiência em pesquisa, pude perceber o estado da 
arte dos trabalhos científicos e também ouvir os relatos da indústria. Aproveitei os momentos do coffee 
break para conhecer pessoas novas, para trocar idéias de temas de trabalho, tirar dúvidas e discutir 
sobre os trabalhos apresentados. 

No momento da minha apresentação, senti um pouco a adrenalina de estar apresentando o nosso 
trabalho dentro de um evento tão importante. Não foi fácil, mas depois que terminei senti uma 
satisfação muito grande pela oportunidade que recebi. 

Sinto que a participação no IHC 2008 superou todas as minhas expectativas. Consegui chegar onde 
nem podia imaginar, estabeleci contatos importantes para a minha vida profissional, aprendi mais sobre 
os méritos, desafios e expectativas para a área de IHC, entendi melhor o que é fazer pesquisa científica 
e finalmente pude tomar uma decisão mais consciente sobre a minha vida profissional. 

Escrevendo esse artigo, refleti sobre o papel importante que um professor tem na vida de um aluno. 
Inicialmente nem queria participar dessa competição e também pela orientação que recebi pude ir além 
e aprender tanto. Um professor orientador deve estar pronto a informar e motivar seus alunos a adquirir 
conhecimento também em atividades extras classes. Para mim como aluna, foi muito gratificante 
perceber o empenho da minha professora em auxiliar o trabalho da nossa equipe. 

O apoio das instituições também é fundamental, as oportunidades geradas pelos projetos, bolsas de 
pesquisas e simpósios concorrem para que o conhecimento seja mais democrático e possam auxiliar os 
alunos inexperientes que querem crescer profissionalmente e buscam uma qualificação melhor para um 
mercado de trabalho tão concorrido.  

A todos os alunos gostaria de deixar o convite para se lançarem nas atividades extras curriculares 
durante o curso. Acredito que além de ser uma oportunidade muito boa para complementar o processo 
de aprendizagem, pode ajudar a esclarecer dúvidas e a tomar decisões quanto aos próximos passos 
profissionais. 

Boa sorte! 

Sobre a autora 

 

Raquel Lara dos Santos é estudante do curso de Ciência da Computação da 
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG. Conclui o curso esse ano e é 
bolsista da FAPEMIG de iniciação científica na mesma universidade. É 
orientada pela professora Raquel Prates, e o tema do seu projeto final é Métodos 
de Avaliação de Sistemas Interativos Baseados em Engenharia Semiótica. 
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Inglês e a atuação em computação 
Para quem trabalha em computação, a língua inglesa é mais importante que a última versão 
do JAVA 

 
Roberto Pinho, robertopinho@acm.org, ICMC – Universidade de São Paulo. 

Para os alunos de computação, comunicar-se em inglês é fundamental, com benefícios 
para a atuação no mercado, na academia e no desenvolvimento pessoal. 

A questão é clara, é tiro certo sob qualquer aspecto que se analise. 

Aprenda, fale, comunique-se e escreva em inglês. Já. Ontem. Não disponho de uma teoria 
unificadora ou de uma prosa capaz de juntar os diversos aspectos que justificam o estudo da língua, 
assim defendo cada ponto separadamente. Leia os que lhe apetecerem. 

Não existe vida na academia sem inglês. As principais conferências brasileiras, repito brasileiras, 
pelo menos em TI (Tecnologia da Informação), aceitam artigos em inglês. Algumas delas só aceitam 
artigos e apresentações em inglês. Não preciso nem dizer que o material de ponta, seja ele feito nos 
EUA, Reino Unido ou na China, literalmente, está em inglês. 

Treine a fala também. Em um dos últimos congressos que fui, aqui no Brasil, as apresentações eram 
necessariamente em inglês. Uma excelente iniciativa. No entanto, alguns palestrantes eram péssimos. 
Tenho certeza que eu só os entendia por ser brasileiro e estar acostumado com brasileiros falando 
inglês. Eu não entendia quando eram mexicanos ou argentinos falando inglês (com exceções, 
encontradas entre representantes de todas as nacionalidades). Os convidados estrangeiros não 
entendiam nada também. Mas é um começo. Não há dúvida que, no ano seguinte, serão melhores. 

O inglês não é mais a língua dos americanos... E nem a língua dos súditos da Rainha [da Inglaterra]. 
Lingüistas já detectam influência no inglês vinda de falantes de outros países. Essas pessoas utilizam o 
inglês, muitas vezes, como interface entre dois outros idiomas, mesmo quando não há nenhum falante 
nativo de inglês no processo. É com o inglês que converso com um amigo alemão.  

Se é bom para a Alemanha... E falando em Alemanha, ainda que Caetano advogue que só é possível 
filosofar em Alemão, diversas universidades alemãs já oferecem cursos superiores parcialmente ou 
mesmo integralmente em inglês. Isto faz parte de um esforço do governo para atrair alunos 
estrangeiros. Para muitos destes cursos há disponibilidade de bolsa. Para os interessados, o governo 
financia cursos de alemão, mas o inglês é mais uma porta de entrada. 

É uma vantagem competitiva. Por enquanto. Se você está no mercado ou na academia, falar a língua 
do outro, além da óbvia ampliação da sua área de atuação, reduz a possibilidade de erros e aumenta a 
sua produtividade. Já há espaço suficiente, no que quer que você faça, para cometer erros colossais. A 
língua desconhecida só potencializa. 

Você pode não ser o mais rápido da turma ou o mais brilhante, mas se você domina a língua do outro, 
você pode ser a melhor opção. Não sou bom em analogias de boleiros, mas o capitão do time não é o 
que mais faz gol, e sim o que melhor se comunica. E na computação, o outro provavelmente irá falar 
inglês, seja nativo ou não. O manual do novo software ou linguagem provavelmente estará em inglês, 
seja ele escrito na Índia, Brasil ou Japão. Se você nem ao menos lê em inglês, estará fadado a só ter 
contato com boa parte das novas tecnologias em um segundo momento, quando houver uma tradução 
disponível. Se você buscar uma solução para aquele problema do seu servidor e não falar inglês, não 
terà à sua disposição milhares de fóruns e chats de usuários de todo o mundo. Talvez você tenha um 
colega que solucione o problema mais rápido, não pelo seu domínio do Ubuntu, mas por ter acesso a 
mais recursos que você. 
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Contatos facilitados. Conto aqui dois casos, facilmente transpostos para outros contextos.  Resolvi 
aprender francês. Talvez tenha contado o fato de que cada vez mais gente fala inglês, e o meu domínio 
da língua de Shakespeare já não basta para garantir alguma vantagem competitiva. Mas, o fato é que, 
meu pouco conhecimento do francês foi o suficiente para causar uma boa impressão em um professor 
francês e garantir minha aceitação em um programa de doutorado na França. Não defendo que o mérito 
foi exclusivo da minha [pobre] capacidade de jogar conversa fora na língua de Balzac, mas ajudou na 
transmissão das minhas idéias e, sobretudo, mostrou minha boa vontade para com sua cultura, país etc 
e, especialmente a intenção de aprender. 

Noutra ocasião, num congresso, o conferencista convidado, americano, ficava muitas vezes só (no 
coffee break por exemplo) e sempre disponível. Fui lá e fiz o contato. Aprendi muito e tenho mais 
alguém a quem consultar. 

Rapport. Agora repito o tópico anterior para os adeptos da programação neurolingüística. Nela, é 
importante transmitir a mensagem no meio preferido pelo freguês, seja ele visual, cinestésico etc. É 
crença minha que uma transmissão mais adequada passa pelo uso da língua do outro, ou pelo menos, 
leva o jogo para um campo neutro, como acontece comigo e o meu amigo alemão. Ele fez um esforço 
para aprender uma nova língua e pode ficar mais à vontade se eu também fizer o mesmo. 

Serviços em inglês no Brasil. Há cada vez mais espaço para a prestação de serviços para o exterior, e 
não só na indústria do turismo. Em TI, isto acontece tanto no atendimento de clientes estrangeiros 
quanto em empresas de atuação global. Nestes ambientes, com equipes espalhadas pelo mundo, o 
inglês é requisito fundamental. Com a expansão da nossa economia também começamos a ver 
empresas brasileiras de TI abrindo filiais no exterior. Nem preciso insistir muito nisto. Há uma 
abundância de artigos na nossa imprensa atacando o assunto. 

É lógico que é possível aprender. Se você aprende C, Java, Assembly, PHP, Python e não sei mais 
quantas línguas, não vai se intimidar por uma língua que não tem nem um terço das conjugações 
verbais do português. Comece falando de qualquer jeito. Assista filmes sem legenda ou com legendas 
em inglês. Visite sites em inglês. Com prática e dedicação, não é difícil se comunicar, ainda que o 
sotaque sobreviva. Não é isto o mais importante. Às vezes sinto que meu domínio do inglês está ficando 
“enferrujado”. No entanto, sempre que volto a praticar, o avanço é rápido, como andar de bicicleta. 

Concluindo 

Sei que “É bom para você” é o supra-sumo da auto-ajuda, mas que fique claro que o que digo vale no 
contexto da minha experiência. Se 10% servir para você, estou no lucro. Mas acompanhando meu 
próprio aprendizado, acho que aprender outra língua é o Biotônico Fontoura, ou Viagra (para ser mais 
moderno), do cérebro: fortalece o raciocínio e expande horizontes, culturais ou de soluções. Aprender 
uma nova língua é necessariamente ver que as coisas podem ser diferentes. As diversas formas de 
aprendizado usualmente incluem contato com elementos da outra cultura. Por fim, acredito também que o 
próprio domínio do português seja beneficiado. Ver como são as estruturas e estratégias de outra língua 
facilita o reconhecimento das belas estruturas e estratégias do nosso bom, e nem tão velho, português.  

Sobre o autor 

 

Roberto Pinho é doutorando em ciência da computação no Instituto de Ciências 
Matemáticas e de Computação (ICMC) da Universidade de São Paulo, onde 
desenvolve pesquisas em Visualização de Informação. Gosta de exercitar o 
português no seu blog pessoal, www.ascoisas.com. Em 2009, pretende iniciar 
os estudos de chinês. 
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Mulheres em Computação 
Uma questão estratégica 
 
Claudia Bauzer Medeiros, cmbm@ic.unicamp.br, Instituto de Computação, UNICAMP. 

Este é o primeiro de uma série de artigos sobre um novo problema enfrentado por 
empresas: a falta de mulheres interessadas em seguir carreira na Computação. Por que as 
empresas consideram isto um problema? Por que universidades importantíssimas nos 
EUA, Canadá e vários países europeus estão tentando atrair mais alunas em seus cursos?  

O que é a coluna Bits, Bytes & Batom? 

Este artigo inaugura a coluna Bits, Bytes & Batom, que aborda a necessidade estratégica de atrair mais 
mulheres para a Computação. A coluna não é dirigida só a mulheres, mas a todos os leitores da SBC 
Horizontes, pois trará muitas novidades de interesse geral. O objetivo principal é discutir os vários tipos 
de problemas associados a questões de gênero em Computação e apresentar iniciativas brasileiras e 
internacionais para resolvê-los. Além disso, a coluna irá tratar de vários assuntos ligados à presença 
feminina em Tecnologia da Informação – quem somos, quantas somos, no que trabalhamos. Quais as 
opções de carreira, quais os eventos promovidos e que oportunidades estão surgindo no Brasil e no 
mundo para atrair mulheres para a Computação. 

A SBC vem organizando desde 2007 um evento específico neste tema, chamado WIT (Women in 
Information Technology). Procurem no site da SBC pelas páginas do WIT, que têm inclusive cópias 
das transparências apresentadas pelas convidadas – pesquisadoras e profissionais da Computação no 
Brasil e no mundo. Olhem também os links na seção de Recursos, ao final desta coluna.  

Por que mulheres em Computação? Não é “história da Luluzinha”, não! 

Muita gente pode achar que é exagero dedicar tanta atenção a questões de gênero em Computação. 
Afinal, não faltam só mulheres – falta gente qualificada. Em todo o mundo, está diminuindo o número 
de alunos candidatos a cursos em Tecnologia de Informação, enquanto a demanda está aumentando. No 
Brasil, por exemplo, estima-se que há uma demanda anual por mais de 20 mil profissionais, enquanto 
os cursos de nível superior formam muitíssimo menos gente.  

Se o mercado está aquecido, por que a falta de interesse? Uma das razões é que os jovens não 
conhecem todas as opções de trabalho existentes. Na verdade, hoje em dia, qualquer carreira exige 
conhecimentos de computação. E é preciso gente especializada para ajudar os demais. Um dos 
objetivos da SBC Horizontes é ajudar este tipo de divulgação. 

Por que, então, a ênfase em mais mulheres? Não é “clube da Luluzinha” – muito pelo contrário. Há 
muitas razões econômicas, que têm origem em estatísticas sérias, realizadas em dezenas de países, por 
universidades de renome. Em primeiro lugar, estudos abrangendo dezenas de países e centenas de 
empresas vêm mostrando que equipes mistas (com homens e mulheres) desenvolvem trabalho mais 
eficiente em Computação. Em segundo lugar, os empresários costumam dizer que homens e mulheres 
se preocupam com aspectos diferentes de um produto. Em terceiro, o mercado consumidor é de no 
mínimo 50% de mulheres – e, portanto, as equipes que produzem precisam pensar como pensam as 
consumidoras. Aliás, nos EUA, quase 70% das compras por produtos de informática são feitas por 
mulheres. Finalmente, um estudo realizado sobre patentes em computação entre 1980 e 2005 mostrou 
que produtos desenvolvidos por equipes compostas por homens e mulheres sempre têm mais patentes 
que aqueles desenvolvidos só por homens ou só por mulheres – por exemplo, 42% mais patentes em 
periféricos, ou 29% mais patentes em software. 

 

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.  
 



Bits, Bytes & Batom 

 Volume 1 - Número 1 - Dezembro 2008 | SBC HORIZONTES | 23 

Há, também, razões sociais. Se mulheres não optam por cursos em Tecnologia da Informação por 
acharem, por exemplo, que não são interessantes, então vão educar seus filhos com a mesma idéia. O 
resultado será a diminuição constante de profissionais na área. E todos nós sabemos que o progresso 
tecnológico de um país exige muita gente qualificada – e muitos especialistas em computação. 

O que podemos fazer? Há muitas iniciativas. Uma tarefa importante é promover VISIBILIDADE – 
mulheres têm muitas oportunidades de carreira interessantes na Computação. E a coluna Bits, Bytes & 
Batom vai se preocupar com isso... Por exemplo, a carreira de pesquisa. Veja um exemplo a seguir. 

Pesquisa em Bancos de Dados – Há muitas mulheres nesta área? 

Durante o Simpósio Brasileiro de Bancos de Dados (SBBD), em outubro, em Campinas, as professoras 
e alunas de pós-graduação que estavam presentes decidiram tirar uma foto em conjunto. Vejam as fotos 
a seguir – de professoras, de alunas de pós e do conjunto. Notem que, nessas fotos, há muitas 
professoras e poucas alunas. Isso poderia ser usado como mais um exemplo da falta de mulheres em 
Computação. No entanto, temos que lembrar que as professoras são “perenes”, enquanto alunas de pós 
permanecem nesse status por 2 a 5 anos apenas. Desse modo, seria esperado que houvesse menos 
orientandas do que professoras. Ainda assim, o número é pequeno. A iniciativa das fotos é um exemplo 
de como as professoras e orientandas nesta área estão conscientes da necessidade de tornar o problema 
visível.  

 

 
Professoras reunidas no Simpósio Brasileiro de Banco de Dados em Campinas em outubro/2008. Da esquerda para 
direita, primeira fila: Fernanda Baião, Mirella Moro, Cláudia Bauzer Medeiros, Carmem Hara, Maria Claudia R. 
Cavalcanti (Yoko), Ana Maria Moura, Marta Mattoso, Renata Galante, Marina Pires Vieira, Ana Carolina Salgado, 
Maria da Graça Tomazelli; segunda fila: Elaine Parros M. de Sousa, Valéria Times, Agma Traina, Maria Camila 
Barioni, Bernadete Loscio, Cristina Ciferri, Carina Dorneles, Vanessa Braganholo, Helena Grazziotin, Marilde Santos, 
Vania Bogorny. 
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Alunas de graduação e pós-graduação que trabalham com Bancos de Dados 

 
Todas juntas – professoras e alunas tentam dizer “bancos de dados” em conjunto 

E vejam que esta área de pesquisa, no Brasil, tem a fama de atrair muitas mulheres. Por que seria? Não 
sabemos, mas tenho uma hipótese: o trabalho em bancos de dados exige contato muito grande com 
usuários, para levantamento de requisitos, testes, entendimento do problema. Muitos estudos mostram 
que mulheres costumam ter mais prazer em atividades que tenham interação social. Outros estudos 
inclusive dizem que mulheres têm geralmente mais habilidades sociais que homens. Desta forma, áreas 
de pesquisa que requeiram este tipo de interação atrairiam mais mulheres. Seria só isso? NÃO!!!!!! 
Pode haver também o efeito do chamado fator role model – alguma pessoa influente que sirva de 
modelo para nossas atitudes – na carreira ou na vida. Se alunas conhecem mulheres bem sucedidas em 
alguma área, poderão seguir no mesmo rumo. Assim, como há um número relativamente grande de 
pesquisadoras em Bancos de Dados no Brasil, isso poderia atrair proporcionalmente mais orientandas. 
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Aliás, faça um exercício. Escolha algum curso de sua universidade e veja como é a proporção de alunos 
e alunas. E o corpo docente, segue tal proporção? Será que o efeito role model funciona aqui também? 
Independente da razão, as fotos estão aí E mostram apenas aquelas presentes no momento – ainda 
outras professoras e orientandas não puderam participar. 

Concluindo - O que podemos fazer? Você tem notícias? Avise-nos! 

O que podemos fazer para atrair mais gente para a computação? E mais mulheres? 

Para manter a coluna viva e interessante, precisaremos de material e novidades! Além do resumo de 
meu currículo ao final da coluna, acabo de me tornar uma das embaixadoras da ACM (Associação 
Americana de Computação, com milhares de membros em todo o mundo) para assuntos relativos a 
mulheres em Computação. Esta atividade da ACM se transformou em um dos grupos especiais daquela 
sociedade (ACM-W). A ACM produz um boletim na Web, contando novidades sobre tais assuntos em 
todo o mundo – veja http://women.acm.org/cis-newsletter.html.  

Se você estiver participando de alguma atividade voltada a mulheres em Computação, me envie um 
email! A notícia poderá aparecer no SBC Horizontes e/ou no Boletim da ACM. 

Recursos 

Women in Information Technology 2008: http://www.prodepa.gov.br/sbc2008/index.php?q=node/28 
Relatório sobre o WIT preparado para a ACM (Associação Americana de Computação): 
http://www.lis.ic.unicamp.br/publications/technical-reports, no link do ano 2008. 
ACM-W, ACM’s Committee on Women in Computing: http://women.acm.org/ 
IEEE Women in Engineering: http://www.ieee.org/women 
Páginas do WIT07, com transparências das apresentações – www.inf.pucrio.br/~karin/WIT07 
Páginas do WIT08, com transparências – www.inf.pucrio.br/~karin/WIT08/wit08.htm 
Rick Rashid. “Image Crisis: Inspiring a New Generation of Computer Scientists”. Communications of 
the ACM, July 2008, Vol. 51, n. 7, pp. 33-34. 
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Antenor Orrego, Trujillo, Peru e em 2008 foi admitida na Ordem Nacional do Mérito Científico, 
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Do Brasil para o Vale do Silício e a volta ao Brasil 
 
Graziela Flores Kunde, gkunde@br.ibm.com, IBM do Brasil 
 

Neste artigo relato como foi a oportunidade de trabalhar no Vale do Silício, após o 
mestrado, assim como a minha volta ao Brasil e a minha atual ocupação na IBM 
como funcionária remota. 

A oportunidade de estagiar no Vale do Silício surgiu quando, durante o período de mestrado na 
UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, circulou entre os professores a notícia de que o 
IBM Silicon Valley Laboratory estava selecionando estudantes de diversas universidades do país para 
participar do IBM Student Internship Program, programa de estágio da IBM que chegava ao Brasil 
através do incentivo do brasileiro Nelson Mattos, um alto executivo da IBM na época. Um dos 
principais requisitos do programa era que os selecionados fossem mestres ou estivessem em fase de 
conclusão do curso. 

O programa previa um período inicial de nove meses, com possibilidade de extensão para até dezoito 
meses, e exigia bom conhecimento de banco de dados e SQL. Inicialmente o estagiário trabalharia com 
testes. Após o período de adaptação, passaria a integrar a equipe de desenvolvimento com foco em 
implementação. O laboratório, que foi construído nos anos setenta e cujo nome original era IBM Santa 
Tereza Lab, situa-se numa região predominantemente agrícola, no extremo sul da cidade de San Jose, 
conhecida como capital do Vale do Silício, no estado da Califórnia. Esta característica dava ao local 
um clima quase surreal, onde a alta tecnologia dividia o espaço com coiotes, guaxinins, plantações de 
cereja, milho e flores. Diariamente era possível ver, refletidas nas janelas de vidro do prédio, a imagem 
de vacas e lebres que habitavam as redondezas do local. 

A chegada aos Estados Unidos 

Enviei a documentação em Fevereiro de 2000 (currículo, certificados de conclusão do mestrado e carta 
de recomendação do orientador, entre outros documentos). A resposta veio em abril, através de um 
email anunciando que eu fora selecionada para participar do programa. Agendei o início para o final do 
mesmo ano. Cheguei a San Jose, juntamente com meu marido, dia 9 de dezembro de 2000. 

O momento vivido pela capital mundial das startups era de extrema euforia. Nos ônibus, anúncios de 
empresas chamavam os profissionais para fazer parte de seus quadros. A Intel perguntava: “Sua 
empresa lhe oferece horário flexível, um dia livre por semana e chef internacional no refeitório? Não? 
Então venha para a Intel.” A Cisco brincava anunciando que quem passasse a pé na frente da empresa 
seria contratado. Secretárias de empresas dirigiam porsches após venderem suas ações e executivos se 
aposentavam aos 40 anos… Era realmente uma fantasia. Mas tudo viria abaixo um ano depois com o 
fim da bolha da Internet. 

Na IBM 

Quando cheguei já havia dois brasileiros participando do programa de estágio, uma ex-aluna da 
UFRGS e um ex-aluno da UNICAMP. O clima de descontração era impressionante. No laboratório, 
encontrei pessoas de diversas partes do mundo, mas predominavam os chineses e os indianos. O 
laboratório é composto de vários prédios que circundam um grande espaço central chamado de Plaza. 
Neste espaço aconteciam freqüentes comemorações e brincadeiras. Uma delas, chamada de “Beer and 
Banter”, era uma espécie de festinha à tarde para todos os funcionários do laboratório, onde se tomava 
cerveja e comia petiscos. O Halloween, dia 31 de outubro, também era algo curioso para os brasileiros. 
Além do concurso de fantasias, era muito engraçado chegar ao trabalho pela manhã e cruzar com um 
Drácula pelo corredor ou ver uma bruxa sentada diante do seu computador. 
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Comecei o estágio trabalhando com testes no DB2 Datalinks. Fui recepcionada no primeiro dia pelo 
meu gerente, que era super simpático e até já sabia alguns detalhes do Brasil. No time, além de mim e 
do gerente, que era americano, havia um chinês e vários indianos. 

O DB2 é o banco de dados desenvolvido pela IBM. Após um ano como estagiária ou intern como se 
chamava lá, recebi uma proposta para ser efetivada e me tornar “regular”. Me tornei funcionária regular 
em fevereiro de 2002. Após algum tempo, mudei de grupo, mas também dentro do desenvolvimento do 
DB2. Comecei a trabalhar com o compilador do DB2, mais precisamente com DB2 XML. Desenvolvi o 
suporte a XML Namespaces no DB2, trabalhando com C++. Participei do projeto, implementação e 
testes desta nova funcionalidade, o que foi muito enriquecedor. Fiquei neste grupo até o final de 2005, 
quando decidimos voltar para o Brasil. Apesar de difícil, foi uma decisão tranquila para mim e meu 
marido, pois, passados cinco anos, achávamos que era tempo de retornar ao Brasil. 

A volta 

A minha volta foi planejada alguns meses antes de sair de lá em definitivo. Ainda nos EUA, fiquei 
sabendo através de uma antiga colega da IBM americana que havia vagas para trabalhar na IBM Brasil 
com DB2, mas como administrador de bancos de dados – DBA. Chegando ao Brasil, enviei meu 
currículo para a IBM Hortolândia, São Paulo. Fiz uma entrevista por telefone em Inglês e outra entrevista 
presencial em Hortolândia. Fui contratada em maio de 2006 para trabalhar via home office.  

O meu trabalho hoje 

Trabalho remotamente da minha casa em Porto Alegre. É um emprego de outsourcing, ou seja, prestamos 
um serviço à IBM americana. Trabalho como DBA de produção, onde além de dar suporte a bancos de 
dados de diversas contas, também participo de projetos de implantação de novos bancos de dados. Sou 
contratada pela IBM Brasil, mas trabalho com americanos, chineses, indianos e brasileiros. A língua 
oficial é o Inglês. São várias teleconferências por semana e um grande volume de chats e emails. Como o 
grupo é formado por pessoas de diferentes países seguindo diferentes fusos horários, existe sempre 
alguém conectado, nas 24 horas do dia.  

Concluindo 

Tudo foi e é uma experiência realmente incrível. Trabalhar em um time com pessoas de diversas partes 
do mundo, sem ter que enfrentar o trânsito e ainda poder acompanhar de perto o dia-a-dia do meu 
filhinho que está com um aninho agora. Impressiona saber que tudo isto não seria possível há alguns 
anos atrás, antes da popularização da Internet e das diversas ferramentas e recursos que existem hoje e 
que tornam nosso mundo cada vez mais plano.  

Recursos 

Para os interessados no programa de estágio da IBM, é possível encontrar informações na página 
http://www-03.ibm.com/employment/ ou enviar um email para Patrícia Ropelato - propela@us.ibm.com 

Sobre a autora 

 

Graziela Flores Kunde possui mestrado em Ciência da Computação pela 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul e graduação em Informática 
pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Trabalhou no 
time de desenvolvimento do DB2 no IBM Silicon Valley Laboratory e 
atualmente trabalha como DBA na IBM Brasil. 
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Destaques da OBI, CTIC e CTD 2008 
Conheça os alunos premiados nesses eventos 
 
Ellen Francine Barbosa, francine@icmc.usp.br, ICMC/USP. 
Marcelo Augusto Santos Turine, turine@dct.ufms.br, DCT/UFMS. 

A coluna Em Destaque tem como objetivo apresentar os estudantes que se destacaram 
tanto em eventos promovidos pela SBC como em simpósios e workshops internacionais. 
Trata-se de um reconhecimento acadêmico ao esforço, seriedade e dedicação despendidos 
pelos alunos na realização de seus trabalhos de pesquisa, além de ser um elemento 
motivador aos ingressantes na carreira acadêmica. Em nossa primeira edição da Revista 
Eletrônica SBC Horizontes, apresentamos alguns dos destaques dos eventos: Olimpíada 
Brasileira de Informática (OBI 2008) para alunos de ensino médio e fundamental, 
Concurso de Trabalhos de Iniciação Científica (CTIC 2008) para alunos de graduação, e 
Concurso de Teses e Dissertações (CTD 2008) para alunos de mestrado e doutorado. 
Nossos parabéns a todos pelo ótimo trabalho realizado! 

Olimpíada Brasileira de Informática – OBI 2008 

A SBC, com o patrocínio da Fundação Carlos Chagas, promoveu em 2008 a 10ª edição da Olimpíada 
Brasileira de Informática (OBI 2008). A OBI, organizada nos moldes de outras olimpíadas científicas 
brasileiras, tem como objetivo despertar nos alunos o interesse pela área científica, em especial, pela 
Computação e Informática.  

Na edição de 2008, a OBI envolveu 12.830 alunos do ensino médio e fundamental em duas 
modalidades – Iniciação e Programação. Os melhores classificados foram convidados para uma semana 
de cursos no Instituto de Computação da UNICAMP (responsável pela organização da OBI). Os alunos 
da Modalidade Iniciação participaram do curso de Introdução à Programação; os alunos da Modalidade 
Programação participaram do curso de Programação Avançada. Seguem alguns dos “destaques” da 
OBI 2008 – os cinco melhores colocados em cada uma das modalidades. 

 

Destaques OBI 2008 – Modalidade Iniciação (Nível 1) 

Nome Escola Cidade/Estado 

Lucas C. J. Pereira Colégio Master S/C Ltda Fortaleza/CE 

Michel R. Zelazny Colégio Etapa São Paulo/SP 

Leon Deharbe Centro de Educação Integrada Ltda Natal/RN 

Gustavo S. H. Campelo Colégio GEO João Pessoa João Pessoa/PB 

Nathércia C. Mota Colégio Master S/C Ltda Fortaleza/CE 
 

Destaques OBI 2008 – Modalidade Iniciação (Nível 2) 

Nome Escola Cidade/Estado 

Rafael  K. Miyazaki Colégio Etapa São Paulo/SP 

João M. M. de Santana Colégio Presbiteriano Agnes Erskine Recife/PE 

Filipe J. O. Sabóia Colégio 7 de Setembro Fortaleza/CE 

Antonio M. de Souza Filho Organização Educacional Farias Brito Fortaleza/CE 

Danilo H. Motoyama Colégio Etapa São Paulo/SP 

 

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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Destaques OBI 2008 – Modalidade Programação (Nível 1) 

Nome Escola Cidade/Estado 

Leonardo Stedile Colégio Etapa São Paulo/SP 

Illan F. Halpern Colégio Etapa São Paulo/SP 

Renan H. Finder Colégio Etapa São Paulo/SP 

Emilio E. T. Moreira Colégio Marista de Cascavel Cascavel/PR 

Felipe A. C. M. de Souza Colégio GEO João Pessoa João Pessoa/PB 

 

Destaques OBI 2008 – Modalidade Programação (Nível 2) 

Nome Escola Cidade/Estado 

Rodrigo A. Lima IME/USP São Paulo/SP 

Marcelo G. Póvoa UNICAMP Campinas/SP 

Alexandre N. Kunieda UNICAMP Campinas/SP 

Ricardo H. Pereira IME/USP São Paulo/SP 

Gabriel L. M. Dalalio Colégio Poliedro São José dos Campos/PB 

 

Destaques OBI 2008 – Modalidade Programação (Nível Júnior) 

Nome Escola Cidade/Estado 

Ramon da Silva Colégio Objetivo São Paulo/SP 

Caique P. Lira Organização Educacional Farias Brito Fortaleza/CE 

João L. Camelo Sá Ari de Sá Cavalcante Fortaleza/CE 

Marina P. Mota Colegio Militar de Fortaleza Fortaleza/CE 

Lara T. Araújo Ari de Sá Cavalcante Fortaleza/CE 

 
Além disso, para os alunos da Modalidade Programação (Nível 2) houve, durante o Curso de 
Programação Avançada, uma seleção para escolher os quatro alunos integrantes da equipe para 
representar o Brasil na Olimpíada Internacional de Informática (International Olympiad in Informatics 
– IOI 2008). Em sua 20ª edição, a IOI 2008 contou com a participação de cerca de 300 competidores de 
mais de 70 países. A equipe brasileira foi formada por Marcelo Galvão Póvoa (IC/Unicamp, 107º. 
lugar), Gabriel Luís Dallalio (Colégio Poliedro – São José dos Campos, 112º. lugar), Pedro Veras 
Bezerra da Silva (Colégio Instituto de Tecnologia ORT – Rio de Janeiro, 132º. lugar), e Ricardo 
Hahn Pereira (IME/USP, 136º. lugar). A IOI 2008 foi realizada em agosto, na Cidade do Cairo – 
Egito. 

Concurso de Trabalhos de Iniciação Científica – CTIC 2008 

O Concurso de Trabalhos de Iniciação Científica (CTIC), realizado anualmente como evento do 
Congresso da SBC (CSBC), tem como objetivo incentivar alunos de graduação em Computação e 
Informática a produzirem textos científicos originais sobre temas relacionados à área. Em sua 21ª 
edição, 105 artigos foram submetidos ao CTIC 2008. Diferentemente das edições anteriores do 
concurso, onde os três melhores trabalhos eram convidados para apresentação durante o CSBC, em 
2008, em função da comemoração dos 30 anos da SBC, os autores dos 10 melhores trabalhos foram 
convidados para apresentação no evento e, destes, os cinco melhores foram premiados. Os 10 trabalhos 
selecionados também foram publicados na edição de setembro/2008 da revista REIC. Seguem os 
destaques do CTIC 2008 – os cinco melhores trabalhos premiados durante o CSBC 2008. 
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Destaques CTIC 2008 – Trabalhos de Iniciação Científica 

1º Lugar: Filtragem Adaptativa de Spam com o Princípio Minimum Description Length  
Aluno: Ígor Assis Braga 
Orientador: Marcelo Ladeira (UNB) 

2º Lugar: Um Algoritmo Eficiente para Detecção de Exceções em Bases Reais de Alta Dimensionalidade 
Alunos: Carlos H. C. Teixeira e Gustavo H. Orair 
Orientador: Wagner Meira Jr. (UFMG) 

3º Lugar: Um Algoritmo Eficiente para Cálculo de Viewshed em Memória Externa  
Alunos: Salles V. G. Magalhães e Mirella Magalhães 
Orientador: Marcus V. A. Andrade (UFV) 

Demais trabalhos selecionados 

Trabalho: Gerenciamento Autonômico de Capacidade em Face de Ataques de Segurança 
Alunos: Itamar Viana, João Palotti e Ítalo Cunha 
Orientadores: Jussara Almeida e Virgílio Almeida (UFMG) 

Trabalho: TorrentLab: Um Ambiente para Avaliação Integrada do Protocolo BitTorrent  
Aluno: Rodrigo B. Mansilha 
Orientador: Marinho P. Barcellos (PUC/RS) 

Concurso de Teses e Dissertações – CTD 2008 

O Concurso de Teses e Dissertações (CTD) seleciona e premia as melhores teses de doutorado e 
dissertações de mestrado na área de Computação do país, defendidas e aprovadas no período de 01 de 
janeiro a 31 de dezembro de cada ano. Em 2008, em sua 21ª edição, o CTD teve 92 submissões, sendo 
70 dissertações e 22 teses. Os 15 melhores trabalhos foram selecionados para apresentação durante o 
CSBC 2008 e publicação nos anais do evento. Seguem os destaques do CTD 2008 – as nove melhores 
dissertações de mestrado e as seis melhores teses de doutorado. 
 

Destaques CTD 2008 – Dissertações de Mestrado 

1º Lugar Trabalho: Aondê: Um Serviço Web de Ontologias para Interoperabilidade em Sistemas de Biodiversidade 
Aluno: Jaudete Daltio 
Orientador: Claudia Bauzer Medeiros (IC/UNICAMP) 

2º Lugar Trabalho: Minimal Models and Expressiveness Hierarchy  
Aluno: Francicleber M. Ferreira 
Orientador: Ana Teresa Martins (UFC) 

3º Lugar Trabalho: Aspectos para Construção de Aplicações Distribuídas 
Aluno: Cristiano Amaral Maffort 
Orientadores: Marco Tulio de Oliveira Valente (PUC/Minas) 

Demais trabalhos selecionados 

Trabalho: Caracterização da Distribuição de Carga em Redes Complexas Submetidas a um Tráfego Uniforme 
Aluno: Elias Bareinboim 
Orientador: Valmir C. Barbosa (COPPE/UFRJ) 

Trabalho: Bases de Hilbert 
Aluno: Marcelo Hashimoto 

Orientador: José Coelho de Pina Jr. (IME/USP) 

Trabalho: Uma Abordagem de Componentes Combinados para a Geração de Funções de Ordenação usando Programação Genética 
Aluno: Humberto Mossri de Almeida 
Orientador: Marcos Andre Gonçalves (UFMG) 

Trabalho: Caracterização Hierárquica do Tráfego e Padrões de Comunicação de um Serviço de Blogs 
Aluno: Fernando Duarte Oliveira Castro 
Orientador: Virgílio Almeida (UFMG) 

Trabalho: Randomness Extraction from Defective Sources 
Aluno: Domingos Dellamonica Jr. 
Orientador: Yoshiharu Kohayakawa (IME/USP) 

Trabalho: Uma Solução para Composição de Serviços de Gerenciamento de Redes Utilizando Padrões Web Services 
Aluno: Ricardo Lemos Vianna 
Orientador: Lisandro Zambenedetti Granville (UFRGS) 
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Destaques CTD 2008 – Teses de Doutorado 

1º LugarTrabalho: Análise de Dados de Expressão Gênica: Normalização de Microarrays e Modelagem de Redes Regulatórias  
Aluno: André Fujita 
Orientadores: Mari Sogayar (IQ/USP), Carlos Eduardo Ferreira (IME/USP) 

2º Lugar Lugar Trabalho: Information Fusion in Wireless Sensor Networks  
Aluno: Eduardo Freire Nakamura 
Orientador: Antonio Alfredo Ferreira Loureiro (UFMG) 

3º Lugar Trabalho: Gerenciamento de Workflows Científicos em Bioinformática  
Aluno: Luciano Digiampieti 
Orientadores: João Carlos Setubal (Virginia Tech) e Claudia Bauzer Medeiros e (IC/UNICAMP) 

Demais trabalhos selecionados 

Trabalho: A GPU-based Architecture for Supporting 3D Interactions 
Aluno: Harlen Batagelo 
Orientadores: Wu Shin-Ting (FEE/UNICAMP) 

Trabalho: Armazenamento Distribuído de Dados e Checkpointing de Aplicações Paralelas em Grades Oportunistas 
Aluno: Raphael Y. de Camargo 
Orientadores: Fabio Kon (IME/USP) 

Trabalho: Estratégias Escaláveis para Distribuição de Mídias Contínuas sob Demanda em Redes sem Fio 
Aluno: Leonardo Bidese de Pinho 
Orientadores: Claudio Luis de Amorim (COPPE/UFRJ) 

Concluindo 

Esta primeira edição da coluna Em Destaque apresentou os alunos premiados na Olimpíada Brasileira 
de Informática, no Concurso de Trabalhos de Iniciação Científica e no Concurso de Teses e 
Dissertações, todos realizados em 2008. Gostaria de divulgar uma premiação ocorrida em eventos 
nacionais e internacionais de Computação? Entre em contato através do email horizontes@sbc.org.br!!  

Recursos 

Website da OBI 2008 - http://olimpiada.ic.unicamp.br 
Website da IOI - http://ioinformatics.org 
Website do CTIC 2008 - http://www.prodepa.gov.br/sbc2008/index.php?q=node/18 
Website do CTD 2008 - http://www.prodepa.gov.br/sbc2008/index.php?q=node/25 
Website do CSBC 2009 - http://csbc2009.inf.ufrgs.br 

Sobre os autores 

 

Ellen é Bacharel em Ciência da Computação pela Universidade Estadual de Londrina (UEL) em 
1995. Mestre em Ciência da Computação e Matemática Computacional pelo Instituto de Ciências 
Matemáticas e de Computação (ICMC/USP) em 1998. Doutora em Ciência da Computação e 
Matemática Computacional pelo ICMC/USP em 2004. Realizou estágios na Georgia Institute of 
Technology (GATECH/USA) e na University of Florida (UFL/USA). É Professora do Dept. de 
Sistemas de Computação do ICMC/USP. Entre seus interesses de pesquisa estão Teste de Software, 
Qualidade de Software, Ensino e Aprendizado, Objetos de Aprendizado e Ontologias 

 

Turine é professor do Departamento de Computação e Estatística da UFMS desde 2002 e 
coordenadador do Laboratório de Engenharia de Software (LEDES-DCT/UFMS), que desenvolve 
projetos de C&T na área de Engenharia de Software, principalmente em projetos que envolvem as 
tecnologias Web integradas a Extensão Universitária. Fez graduação em Bacharelado em Ciência da 
Computação pelo IBILCE/UNESP (1991), mestrado em Ciência da Computação pelo ICMC-USP São 
Carlos (1994), doutorado pelo IFSC-USP São Carlos (1998) e pós-doutorado em Políticas Públicas pela 
PUC-SP (2003). Desde 2004 faz parte da administração da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e 
Assuntos Estudantis (PREAE) da UFMS atuando como Coordenador de Extensão, Cultura e Desporto. 
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Apresentando a coluna Em Debate 
 
Guilherme H. Travassos, ght@cos.ufrj.br, COPPE/UFRJ. 
Raimundo Macêdo, macedo@ufba.br, UFBA. 

Este artigo apresenta a coluna Em Debate, que tem como objetivo apresentar discussões 
construtivas em temas de interesse da comunidade da SBC.  

A frase “toda unanimidade é burra”, do escritor e dramaturgo Nelson Rodrigues, parece ter consagrado 
no imaginário brasileiro uma única unanimidade: a burrice da unanimidade ou da ausência do 
contraditório. Embora, em bom computês, a aplicação recursiva de tal frase poder nos levar a um 
debate aparentemente indecidível, a frase de efeito de Nelson Rodrigues nos convida a uma atitude 
crítica, através do debate ou contraposição de opiniões numa busca contínua do entendimento das 
grandes questões que nos cercam.  

Dentro dessa perceptiva a coluna Em Debate foi criada - para que discussões amigáveis, entre dois ou 
mais participantes da comunidade da SBC, possam ser apresentadas, explorando, em especial, a 
contraposição de idéias.  Os debates poderão ser sobre temas variados, desde que sempre relacionados 
às áreas de interesse de nossa comunidade. Vários desses temas têm surgido nas ricas discussões da 
lista SBC-L - que representa uma das fontes de inspiração mais importantes e dinâmicas para a 
definição de temas para esta coluna. Recentemente, por exemplo, temos observado discussões sobre 
questões atuais, dentre elas a necessidade de incrementar o processo de formação profissional; o 
desenvolvimento de trabalhos em centros de diferentes perfis; a necessidade, ou não, de se 
regulamentar a profissão; os mecanismos de avaliação profissional; modelos educacionais; grandes 
desafios da computação, etc. Temas como esses, trazidos para nossa coluna, representam oportunidades 
para se iniciar, ou dar prosseguimento, a debates saudáveis e construtivos. 

Em cada edição da revista Horizontes haverá opiniões diferentes sendo apresentadas, seja para novos 
temas, seja para continuidade de debate que por ventura necessitem de uma discussão mais aprimorada. 
Os editores trabalharão para preparar um roteiro temático que possa interessar a todos. Entretanto, isso 
não invalida, ou impede, que você nos ajude a aprimorar a coluna, sugerindo temas ou mesmo 
enviando comentários sobre as opiniões apresentadas. Assim, estaremos sempre atualizados e 
colocando temas Em Debate! 

Sobre os autores 

 

Prof. Guilherme possui graduação em Engenharia Elétrica pela Univ. Federal de Juiz de Fora (1985), 
mestrado (1990) e Doutorado (1994) em Engenharia de Sistemas e Computação pela COPPE/UFRJ. 
Realizou estágio de Pós-Doutorado na University of Maryland-College Park (USA - 1998-2000). É 
professor do Programa de Engenharia de Sistemas e Computação (PESC) da COPPE/UFRJ. É 
membro da SBC - Sociedade Brasileira de Computação e membro profissional da ACM - 
Association for Computer Machinery. É Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq - Nível 
1D. É editor da coluna Em Debate da SBC Horizontes. 

 

Prof. Raimundo Macêdo tem formação em Ciência da Computação: Graduação na Universidade 
Federal da Bahia - UFBA (1982), mestrado na Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP 
(1986) e doutorado na University of Newcastle Upon Tyne, Inglaterra (1994). É professor Titular do 
Departamento de Ciência da Computação da Universidade Federal da Bahia. Foi o presidente da 
comissão especial de redes e sistemas distribuídos da SBC (1999-2001) e o Coordenador Geral do 
Congresso Anual da Sociedade Brasileira de Computação em 2004. É editor da coluna Em Debate da 
SBC Horizontes. 
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Ética e Computação 
Apresentando a coluna “Em Sociedade” da SBC Horizontes 
  
Paulo Cesar Masiero, masiero@icmc.usp.br, USP São Carlos. 
Roberto S. Bigonha, bigonha@dcc.ufmg.br, UFMG. 

Desde quando foi inventado, até o final da década de 80, o computador era usado em 
poucos nichos de aplicações militares, acadêmicas e comerciais. Hoje, os computadores 
são um produto de consumo em massa. Questões sobre ética na utilização de 
computadores surgem conforme novas tecnologias são disponibilizadas ao público em 
geral. Neste contexto, este artigo apresenta a coluna Ética e Participação Social da SBC 
Horizontes e introduz alguns dos tópicos que serão abordados nas próximas edições.  

Introdução 

Desde quando foi inventado, até o final da década de 80, o computador era usado em poucos nichos de 
aplicações militares, acadêmicas e comerciais. Nas empresas, o uso era restrito e isolado, permitindo 
pouco contato entre os profissionais de computação e os usuários  e também entre os usuários e o 
próprio computador.  Essa situação começou a mudar a partir do final da década de 80 em razão de 
vários avanços tecnológicos, entre os quais estão a invenção do computador pessoal, as redes de 
computadores (Internet) e as aplicações e serviços que surgiram em decorrência da disponibilidade 
desse ambiente tecnológico. Como conseqüência dessa mudança, os computadores são hoje um 
produto de consumo em massa. 

Esta coluna tem o objetivo de discutir assuntos que envolvem a participação social dos profissionais de 
computação no seio da comunidade em que atuam e na sociedade em geral. Os temas de interesse são, 
portanto, aqueles ligados ao comportamento ético dos profissionais – a ética em computação – e os 
aspectos legais, sociais e culturais da profissão. Esta coluna tratará então de diversos assuntos que 
afetam diretamente os profissionais de computação, e em especial os recém-formados, como a 
participação em associações profissionais e em eventos relacionados à profissão; a regulamentação da 
profissão; assuntos atuais de interesse geral que envolvem a computação, como a segurança digital e a 
segurança das urnas eletrônicas brasileiras; leis em discussão na assembléia nacional que envolvem a 
computação; e a discussão de mudanças sociais e culturais decorrentes do uso massivo e global de 
soluções computacionais.  

Ética em Computação 

A ética em computação engloba parte desses temas, mas tem hoje um conjunto de temas próprios muito 
bem definidos, tais como: acesso não autorizado (Exemplos: vírus, hackers) , propriedade intelectual 
(Exemplos: plágio e pirataria de software), privacidade, confidencialidade e competência profissional.  
Há também algumas sociedades de classe que possuem códigos de ética muito bem elaborados para 
guiar seus membros, como é o caso da Association for Computing Machinery (ACM) 
(www.acm.org/about/code-of-ethics) e da Computer Society do Institute of Electrical and Electronic 
Engineers (IEEE) (http://www.computer.org/portal/cms_docs_computer/ computer/content/code-of-
ethics.pdf). Esses temas serão tratados em próximas edições desta coluna.  

A interação dos profissionais de Tecnologia da Informação (TI) – um termo que será usado 
freqüentemente nesta coluna como sinônimo de computação – com os usuários dos computadores se dá 
principalmente pelos (sistemas) de software que eles desenvolvem e pelas soluções tecnológicas que 
criam. Na primeira fase da computação mencionada no primeiro parágrafo, muitos dos problemas 
éticos existentes atualmente não existiam e os problemas que ocorriam eram mais simples. Por 
exemplo, não havia problema de acesso não autorizado, pois os computadores operavam isoladamente. 

Esta é uma publicação eletrônica da Sociedade Brasileira de Computação – SBC. Qualquer opinião pessoal não pode ser atribuída como da SBC.        
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E quando surgiam problemas de qualquer natureza, eles ficavam naturalmente restritos aos ambientes 
internos das empresas e ao setor de TI.   

A situação hoje é bastante diferente e a gama de problemas relacionados à computação aumentou muito 
e muitas vezes têm ampla repercussão.  Além disso, o número de profissionais de computação também 
aumentou consideravelmente.  Em alguns casos, já há leis relacionadas à computação aprovadas ou em 
discussão, tanto no Brasil como nos mais diversos países. Temas já consolidados em lei não costumam 
estar no domínio da ética, a não ser quando são controvertidos e sem consenso na sociedade. Nestes 
casos e durante a tramitação e discussão pública de propostas de lei que afetam a área de computação, 
esta coluna poderá tratar desses temas. 

Abrangência da Ética em Computação 

É importante notar que muitos temas importantes na vida em sociedade fogem ao escopo desta coluna, 
como aqueles que envolvem aspectos não diretamente ligados à computação. Alguns deles, por 
exemplo, são política partidária, filantropia e religião. Entretanto, eles poderão ser tratados de um 
ponto de vista de TI, sempre que forem considerados relevantes para o público leitor desta publicação.  
Outro tema relacionado, que também está fora do escopo, é o crime por computador, que algumas 
pessoas ligadas a TI consideram ser do domínio da ética em computação. 

Um caso ocorrido há alguns anos ilustra esse ponto: a quebra do sigilo bancário do caseiro Francenildo, 
de Brasília. Nesse caso houve crime contra o sistema financeiro nacional e suas leis. O acesso ao 
sistema bancário foi feito de dentro da instituição, por um funcionário legalmente contratado e 
autorizado a usar o sistema.  O extrato bancário foi então passado pelo funcionário ao seu superior e foi 
depois tornado público. Não houve, portanto, a participação de funcionários da área de TI da instituição 
– um ponto fundamental nos casos de ética em computação – e nem também qualquer falha do sistema. 
Houve então um crime por computador, que não envolve questões éticas em computação. 

Outro caso, do mesmo setor, mas de natureza bastante diferente, ocorreu há poucos meses.  Um cliente 
de um banco na Inglaterra estava insatisfeito com os serviços prestados pelo banco do qual era cliente e 
resolveu dar vazão à sua raiva colocando como sua senha no sistema de acesso a informações bancárias 
por telefone uma palavra que traduzida livremente seria algo como “LloydsÉumaPorcaria”. Dias depois 
ao usar o sistema, percebeu que a senha havia sido mudada e ao ligar para o banco, descobriu que a 
nova senha, modificada por um funcionário do banco, era “NãoÉNão”.  O cliente tentou então mudar a 
senha para outras palavras provocativas, como “BarclaysÉmelhor”, mas não teve sucesso. O caso 
ganhou a mídia, correu o mundo e vários comentários foram publicados em blogs e jornais. Deixando 
de lado a excelente demonstração do fino humor inglês, o caso levanta questões éticas interessantes.  
Aparentemente, o funcionário que trocou a senha não era da área de TI. Logo depois do caso tornar-se 
público o banco emitiu um comunicado informando que o funcionário havia sido demitido. Se fosse 
apenas este o problema, não se caracterizaria um problema de ética em computação. Mas há outras 
questões a considerar: o que se pode dizer de uma empresa que permite que seus funcionários tenham 
acesso às senhas de seus clientes e até possam modificá-la?  Por que os profissionais de computação 
que fizeram (ou instalaram) o sistema não armazenaram as senhas de forma criptografada e sem a 
possibilidade de ser modificada, a não ser pelo cliente? Deveriam estes profissionais ao menos ter 
alertado seus superiores de que havia uma falha de segurança do sistema? Outros sistemas do banco 
têm o mesmo problema? 

Como resultado, a imagem do banco saiu arranhada no episódio por ter sido revelada uma falha grave 
de seu comportamento ético como organização, um funcionário foi demitido e a competência dos 
profissionais de TI envolvidos foi posta em xeque e, talvez, suas carreiras tenham sido 
irremediavelmente prejudicadas.  Este episódio ilustra bem a importância da ética profissional, em 
especial o tema da competência profissional e envolve também assuntos técnicos de engenharia de 
software (como especificar e implementar requisitos não funcionais) e de segurança computacional. 
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Falhas éticas graves, quando ocorrem, podem causar severos prejuízos às organizações e às pessoas 
envolvidas. 

O leitor interessado nesses dois casos pode encontrar detalhes  digitando em um sítio de busca algumas 
das palavras-chave mencionadas acima no texto.  

Ética em Computação e a SBC Horizontes 

Profissionais, professores, pesquisadores e acadêmicos da área interessados nesses assuntos são 
convidados a enviar suas opiniões para esta coluna. Informações sobre o processo de submissão estão 
no site da revista (http://www.sbc.org.br/horizontes). Até a próxima edição! 

Recursos 

Código de ética da ACM, Association for Computing Machinery: www.acm.org/about/code-of-ethics 

Código de ética da Computer Society do IEEE, Institute of Electrical and Electronic Engineers: 
http://www.computer.org/portal/cms_docs_computer/ computer/content/code-of-ethics.pdf 
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Dicas para sobreviver no mundo globalizado 
As várias faces da rotina de um executivo global no mercado de software 
 
Wilson J. F. de Santana, santanaw@br.ibm.com, IBM do Brasil. 

Qual o profissional que, recém-formado, não sonha ter viagens ao redor do mundo como 
obrigação profissional? Apesar de ser um sonho comum, sua realização pode se tornar um 
pesadelo se as expectativas e habilidades do profissional não estiverem muito bem 
definidas. Nesse artigo o autor mostra, através de exemplos tragicômicos de sua vida 
profissional, que habilidades não aprendidas na academia podem ser muito úteis no dia-a-
dia de um profissional globalizado. 

Surpresas em cada canto 

Imagine-se na seguinte situação: com pouco tempo após sua formatura, você recebe um convite para 
trabalhar em uma empresa de renome internacional, como consultor global e com um bom salário. Pré-
requisito: falar e escrever fluentemente em inglês e espanhol, além de conhecer em profundidade 
sistemas Unix.  

Empolgado, posto que possui o pré-requisito de línguas em inglês, você “floreia” o fato de conhecer 
Unix apenas como usuário, e de ter feito alguns semestres de espanhol numa escola que não era, por 
assim dizer, o “estado-da-arte” das escolas de línguas. Na entrevista (em inglês) você se sai muito bem, 
e é contratado. 

Logo na primeira semana de trabalho você é enviado para Boston-EUA para fazer um curso avançado 
do produto com o qual trabalhará, sendo que não conhecia nem o básico de Unix completamente (e 
muito menos o básico do produto, necessário para o curso avançado). “Tudo bem, eu me viro” pensa 
você com aquela peculiar confiança de recém-formado. No curso – ministrado pelo seu chefe, com 
vários clientes em sala de aula – você nota que talvez não seja assim tão fácil aprender o produto. 
“Tudo bem, eu acho que vai dar para aprender em algumas semanas”, pensa você, com um pouco 
menos de confiança no próprio “taco” e contando com o tempo até ser alocado no primeiro assignment 
de projeto “à sério”. 

Qual não é a sua surpresa quando, logo ao final do curso, seu chefe lhe pergunta: 

− Pronto para viajar para seu primeiro projeto? Será uma apresentação do produto em um grande 
cliente e parceiro, no México. Irei junto com você. 

− Claro, chefe! Diz você, já pensando em quantos cursos rápidos de espanhol podem ser feitos em 
algumas semanas. 

− Que bom! Pois estamos indo em 10 dias para lá, volte ao Brasil e prepare suas coisas.  

− Com certeza chefe! Responde você, já com as mãos trêmulas e suando frio - mas tudo bem, seu 
chefe é americano, e nem vai perceber seu “portunhol”. 

− Ah, mais um detalhe: pode ficar tranquilo, que os dias de apresentação mais avançada eu 
mesmo faço. Você pode ministrar só a parte básica. (Detalhe a ser lembrado: era justamente 
essa parte básica que você NÃO viu no curso que acabou de assistir). 

− Ahn, mas chefe ... a apresentação não deve ser em espanhol? Como o senhor fará para 
apresentá-la? (Você pergunta isso, com sua cabeça já agendando quantas horas perderá de sono 
até aprender a parte básica direito, além de melhorar o seu espanhol decentemente). 

− Sem problemas! Eu acho que esqueci de mencionar para você: eu sou Mexicano de nascimento, 
vim para os EUA há muitos anos para estudar. De fato, a cidade para onde vamos é bem 
pertinho de onde tive meu primeiro emprego ... 
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Nesse momento, você já acha que o sono durante a próxima semana será um mero detalhe ...  

A história verídica acima aconteceu comigo em um de meus primeiros empregos. Mostra bem uma 
armadilha comum em que caímos quando, recém-formados, nos achamos capazes de tudo e que 
podemos revolucionar o mercado a nossa volta pela simples manifestação de nossas vontades: a de que 
uma “pequena mentirinha” não terá maiores consequências em nossa vida profissional, desde que 
alcancemos nosso objetivo.  

(Em tempo: sim, estudei como nunca em uma semana, e consegui ter um desempenho aceitável. 
Depois disso, não me pergunte, pois dormi por um fim de semana inteiro). 

Neste artigo você terá alguns exemplos de atitudes e comportamentos que não são ensinados na 
faculdade; eles lhe ajudarão a se enquadrar na sociedade globalizada e, caso tenham a vontade,  seguir 
uma carreira de viagens ao redor do mundo sem grandes surpresas. Sempre que possível, ilustrarei as 
explicações com situações verídicas vividas por mim, para que possam ver o que pode acontecer caso 
vocês cometam os mesmos “deslizes”. 

As habilidades-mestras: Ética e Controle Emocional 

Com certeza você recém-formado ou graduando deve se perguntar se o que aprendeu até esse momento 
é o suficiente para enfrentar o competitivo mercado de trabalho global. Posso lhe responder o seguinte: 
se você tem capacidade de enfrentar qualquer situação, por mais difícil que seja, mantendo uma postura 
totalmente Ética e o seu Controle Emocional, você já tem boa parte do caminho para o sucesso 
traçado. 

Na minha história acima, o que me salvou de um desastre profissional foi justamente ter mantido 
controle sobre o desespero que me tomou; porém, nitidamente, se houvesse tido uma postura mais 
ética, a situação talvez sequer tivesse surgido. 

Porém, você pode se perguntar: e se você não tivesse exagerado nas suas características profissionais, 
teria conseguido o emprego? Provavelmente sim: bastaria que tivesse condições de colocar minha 
situação de uma maneira ética e politicamente correta, sem chamar muito a atenção para minhas 
deficiências. Por exemplo, poderia citar na entrevista todos os ganhos que tive como usuário de Unix 
por anos a fio, minha experiência de meses estudando espanhol, sem dizer que era expert nos dois. Isso 
provavelmente não iria causar impacto em minha contratação, deixando porém uma porta aberta para 
dizer as minhas limitações quando o problema surgiu. 

Infelizmente, temos uma cultura que privilegia o “espertalhão” que via de regra é anti-ético, e não 
somos instruídos a termos autocontrole, nem em casa e nem na escola. Isso é geralmente aprendido 
durante anos de experiência. E posso garantir: essas características são valorizadas em qualquer lugar 
do mundo que se vá, independentemente da cultura local, apesar de poder ter uma conotação um pouco 
diferente dependendo de onde você esteja – na China, por exemplo, muitas vezes contratos em papel 
não são lá muito respeitados e sua capacidade de convencimento do cliente é mais valorizada, e isso 
não é considerado anti-ético. 

Como fazer, então, para evitar surpresas desagradáveis como a que tive acima? Minha recomendação 
inicial é a de que leia dois livros: Inteligência Emocional, de Daniel Goleman, e Em Busca de Sentido, 
de Viktor E. Frankl (ver seção Recursos, mais adiante no artigo). Ambos podem lhe dar uma base 
teórica sobre o que digo. Porém, a utilização da Ética e do Controle Emocional só é efetivamente 
aprendida no uso contínuo em todas as relações humanas.  

A curiosidade como mola-mestra  

Certa vez fui convocado para ministrar um treinamento no Kwait. Foi minha primeira experiência em 
um país majoritariamente muçulmano.  

Em lá chegando, fui surpreendido por várias coisas que desconhecia, por exemplo: 
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− Um calor insuportável, que beirava os 40 graus celsius à meia-noite e chegava aos 55 ao meio-
dia. 

− Muito dinheiro, e pouca água, que custava o triplo de uma quantidade semelhante de gasolina. 

− Muçulmanos e sua cultura, bem diferente da minha, me cercando por todos os lados. 

Isso tratando apenas do aspecto pessoal; profissionalmente, a situação não estava muito melhor...  

O maior desafio que enfrentei não foi o calor ou a cultura, mas um software que causava problemas por 
ser, ele próprio, falho; para complementar, havia também um cliente claramente inapto a usá-lo, e sob 
pressão gerencial para usá-lo o quanto antes. E justamente por isso, o cliente queria ver qualquer um 
que viesse de nossa empresa pelas costas, para dizer o mínimo. 

Nesse exato momento percebi que, se tivesse tido a curiosidade de pesquisar um pouco mais sobre a 
cultura do país em que estava, e não achasse que o expertise que tinha no produto me salvaria de 
qualquer enrascada, poderia ter me preparado um pouco mais estudando as características daquele 
cliente e do projeto em si. 

Em consequência, fui obrigado a virar noites a fio resolvendo problemas técnicos que sequer eram de 
minha responsabilidade para poder deixar o cliente feliz com meu trabalho – noites em que, às vezes, o 
ar-condicionado não funcionava. E ai daquele que ousasse tirar a camisa naquele ambiente xiita! 

Assim, segue uma outra recomendação para você que quer tornar-se um ator no palco global da 
indústria de software: todo conhecimento, seja ele técnico ou cultural, é pouco. 

Procure estar sempre atualizado sobre a realidade de seu produto e às necessidades de sua empresa e de 
seu cliente. Estude os seus gostos, e tenha uma noção mínima de sua língua. Em resumo, faça sua lição 
de casa direitinho antes de ir à casa dos outros.  

Ao aprender essa lição no Kwait, mudei imediatamente meus hábitos: além de deixar meu cliente feliz, 
perguntei e aprendi tudo o que podia sobre cultura do Islã. 

Dedicação ao cliente acima de tudo 

Aliás, já que falamos em deixar o cliente feliz, aqui segue uma outra regra de ouro: independente do 
lugar do mundo onde esteja ou da empresa onde trabalha, coloque os interesses de seu cliente acima 
de tudo – inclusive acima dos seus interesses pessoais. 

Não, isso não implica naquele lugar comum de “o cliente tem sempre razão”. Você é o profissional que ele 
contratou para lhe dar o melhor, e muitas vezes esse mesmo cliente não sabe o que é melhor para ele. 

Nesse caso, além de ser politicamente correto e usar seu controle emocional, ambos descritos 
anteriormente, você deverá convencer seu cliente a respeito do que é melhor para ele. E, caso ele não 
concorde, ter muito bem documentado que a responsabilidade é dele, não sua. 

De qualquer forma, o seu objetivo é sempre fazer com que seu cliente fique satisfeito com os seus 
serviços, e em consequência com sua empresa. Mesmo que você passe por cima de interesses pessoais, 
ficar conhecido como um profissional com foco no cliente trará reconhecimento imediato. 

Segue mais uma história para exemplificar: certa vez, fui chamado para ministrar treinamento em 
Islamabad (Paquistão), em plena zona de guerra. Nessa época eu tinha uma série de compromissos 
particulares e familiares, os quais precisei adiar pois a disponibilidade do cliente era restrita àquela 
data; além disso, ninguém mais podia - ou queria - ir para lá, por razões óbvias. 

Ao concluir a longa viagem, no início do meu meu trabalho já percebi que não seria nada fácil. O 
cliente queria usar nosso produto de maneira não muito ortodoxa, não cumprindo sua função efetiva e 
deixando-o vulnerável a ataques de hackers. No entanto, ele insistia que o produto fosse configurado 
daquela maneira. 
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Como você convence um cliente fundamentalista islâmico em pleno Oriente Médio, sendo funcionário 
de uma empresa símbolo dos EUA como a IBM, de que o que ele quer fazer é uma bobagem perigosa? 

Pois bem, a solução encontrada se baseou totalmente no compromisso com o cliente: usando o pouco 
de conhecimento da cultura árabe que tinha, estabeleci uma relação de amizade com o cliente 
mostrando que havia estudado detalhes de seu dialeto e peculiaridades culturais. Após essa 
demonstração de respeito, virei algumas noites preparando o sistema para demonstrar o quão perigoso 
era o cenário que ele estava projetando. E o hackeei, intencionalmente, numa noite. 

Com o cliente quase em pânico no dia seguinte, expliquei calmamente o que havia feito, e retornei o 
sistema ao seu padrão rapidamente - obviamente, não houve qualquer dano, apenas uma pane rápida 
programada. Mostrei também como poderia usar o mesmo software de uma maneira mais eficaz para o 
seu dia-a-dia (o qual tive a atenção de estudar cuidadosamente), enquanto mantinha a segurança. Não 
sei se pelo alívio ou pela forma que expliquei, o cliente ficou extremamente satisfeito, e mudou a forma 
de utilizar o sistema. 

Seu reconhecimento foi levado à minha gerência, que imediatamente me congratulou; minhas atitudes 
causaram um impacto que se refletiu nos bons resultados obtidos no final do ano. E, para compensar os 
transtornos pessoais causados pela viagem, ganhei quase uma semana de folga, que pude usar para 
resolver tranquilamente o que tive que deixar para trás. 

Isso exemplifica de maneira bastante evidente que a combinação de ética, controle emocional, 
capacidade de se relacionar com o próximo, curiosidade e dedicação ao cliente trazem benefícios 
imediatos à sua carreira. 

Concluindo 

A vida de qualquer profissional depende não apenas de suas capacidades técnicas, mas muito de suas 
capacidades pessoais. 

Estas podem ser lapidadas apenas de uma forma: vivendo. Porém, se você puder evitar alguns 
obstáculos aprendendo com a experiência de quem esteve lá e errou, poderá acertar mais ou, ao menos, 
não cometer erros que outros já cometeram. 

Uma coisa é certa: o mundo é muito grande e cheio de oportunidades. Se você tiver capacidade de 
entendê-lo, sua carreira será limitada apenas aos seus anseios. 

Recursos 

Livros: 

Inteligência Emocional, Daniel Goleman, Editora Objetiva, 1995. 

Em Busca de Sentido, Viktor E. Frankl, Editora Vozes & Editora Sinodal, 2008. 
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Como preparar seu CV Lattes 
 
Caetano Traina, caetano@icmc.usp.br, ICMC-USP São Carlos 
Agma Juci Machado Traina, agma@icmc.usp.br, ICMC-USP São Carlos 
 

O CV Lattes é um banco de informações curriculares mantido pelo CNPq, que se 
tornou uma referência nacional para os profissionais de nível superior no Brasil. 
Esse banco continua crescendo em volume e importância, por sua utilização tanto no 
julgamento de solicitações apresentadas a agências de fomento – objetivo original de 
sua criação – quanto para a busca de estagiários e funcionários nas empresas, 
alunos e bolsistas nas universidades, além de muitas outras atividades em que os 
currículos são parte do mecanismo de escolha. Portanto, manter seu Currículo 
Lattes com as informações completas e corretas é mais do que uma opção, é um 
diferencial para todo profissional de nível superior no Brasil, seja para quem 
pretende ingressar no mercado de trabalho empresarial, para quem pretende seguir 
a carreira acadêmica, ou para quem já está na estrada, não importa há quanto 
tempo. Mostramos aqui como encarar a tarefa de criar e manter seu CV Lattes 
atualizado, fazendo com que sua experiência profissional seja representada 
apropriadamente nesse banco, utilizando a os recursos e especificidades desta 
ferramenta, para que ela reflita corretamente seu perfil profissional. 

A partir de meados da década de 1980, o CNPq deu início à coleta sistemática dos currículos dos 
pesquisadores financiados com recursos daquela Agência. O objetivo era facilitar o julgamento dos 
projetos e relatórios que por lá tramitavam, facilitando o trabalho dos técnicos e assessores, além de 
promover, como uma agência de fomento à pesquisa, o intercâmbio de informações sobre os 
pesquisadores brasileiros entre universidades e instituições de pesquisa. No início dos anos 1990, o 
CNPq criou o Sistema BCUR, baseado em formulários eletrônicos, onde o próprio pesquisador 
preenchia seus dados e os submetia ao CNPq em disquetes. Esse sistema evoluiu e serviu de base para 
o lançamento do Sistema de Currículos Lattes (CV Lattes ou apenas Lattes) em 1999. Hoje, esse 
sistema incorpora informações de mais de 1.100.000 de currículos, constituindo-se na maior base de 
informações profissionais existente. Seu objetivo fundamental continua sendo servir de subsídio à 
análise de projetos submetidos ao CNPq, mas a riqueza da informação que ele incorpora estimula seu 
uso para julgamento dos currículos de pessoal de nível superior por praticamente todos os órgãos 
financiadores e universidades nacionais, e por grande parte das principais empresas atuando no país 
que valorizam o viés de formação científica de seus funcionários de alto nível. 

Hoje, o CNPq disponibiliza publicamente os currículos individuais, além de permitir que universidades 
e empresas recebam diária ou mensalmente as coleções dos currículos de todas as pessoas vinculadas 
àquela instituição, ou que atuem em áreas de seu interesse. O sucesso alcançado pelo CV levou-o a ser 
adotado na Colômbia, Equador, Chile, Peru, e Argentina, além de estar sendo implementado em 
Portugal e Moçambique.  

A base de Currículos Lattes é utilizada por virtualmente todas as agências de fomento à pesquisa no 
Brasil, e por muitas das principais empresas. Assim, para um profissional de nível superior, manter o 
seu currículo correto e atualizado é como disponibilizar a apresentação de seu cartão de visita, 
divulgando sua formação e competência. Para quem está terminando seu curso superior e vai sair em 
busca de emprego, ter o Lattes disponível é muito importante. Para quem está no ambiente acadêmico, 
ele é obrigatório, já que a análise e concessão de bolsas são fundamentadas nele. 

Neste texto apresentamos como encarar a tarefa de criar e manter seu CV Lattes atualizado, registrando 
além de sua formação acadêmica, também sua experiência e perfil profissional. Algumas pessoas 
podem imaginar que o Lattes destina-se somente aos pesquisadores que pleiteiam recursos em agências 
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de fomento, não a alunos que ainda mal se formaram. Isso é parcialmente verdade, dadas sua a origem 
e motivação. Mas ele é adequado para descrever os aspectos mais importantes da vida profissional de 
qualquer pessoa com nível superior, e seu uso, mesmo fora da academia, tem aumentado bastante. 
Portanto, crie já seu Lattes, pois quanto mais cedo começar, mais fácil será lembrar-se das informações 
necessárias para preenchê-lo. E, acredite, um dia você vai preenchê-lo. Nas seções seguintes 
apresentamos algumas dicas para quem está terminando ou recém terminou a graduação, para quem 
está fazendo sua pós-graduação, e algumas dicas até para quem já está na estrada há bastante tempo. 

Recomendações para todos 

Entender a motivação da existência do Sistema Lattes é importante para organizar seus dados e 
identificar como descrever lá suas atividades. Lembre-se: o Lattes foi construído para uniformizar tanto 
o conteúdo quanto a organização dos currículos. Quem analisa um currículo espera encontrar as 
informações apresentadas segundo um padrão específico, portanto vai procurar o que lhe interessa 
diretamente onde espera encontrá-lo. Portanto, o avaliador de um currículo Lattes não precisa lê-lo 
todo, como precisaria num currículo sem padrão. Isso facilita o trabalho de quem deve julgar muitos 
projetos, as vezes dezenas deles, para classificar a distribuição dos recursos das agências de fomento, 
contratar pessoal, etc. 

Portanto, considere que o avaliador não vai necessariamente ler seu currículo inteiro, ele vai direto onde 
espera encontrar o que está procurando. Se a informação não estiver lá, mesmo que esteja em outro lugar, 
ela pode não ser encontrada! Além disso, ela deve estar descrita de maneira adequada, classificada 
corretamente, e com todas as informações pertinentes. Lembre-se também: você é um especialista na sua 
área de conhecimento, mas o avaliador pode não conhecer essa área tão bem. Então, coisas que parecem 
óbvias para você, podem não ser para todos que vão avaliar seu Lattes. Portanto, cuidado com o uso de 
abreviaturas, siglas, etc. É também muito importante preencher todos os campos de cada item. 

Um dos aspectos mais importante do Lattes corresponde à descrição de resultados de suas atividades. 
Portanto, organizar seus resultados e descrevê-los nos lugares certos e de maneira correta é 
fundamental. Existe espaço no Lattes para você descrever o fato de ter participado de orientações, 
eventos, projetos, cursos, etc., mas numa avaliação, muitas vezes é mais importante ver os resultados 
que essas atividades produziram do que as atividades em si. Então vamos começar com a organização 
geral de sua produção. 

Regra 1: “O que você fez deve ser colocado no currículo, e ficando claro o seu valor real”.  

Para um avaliador, você só fez o que está no currículo. Então, se você quer que algo seja reconhecido, 
tem que estar lá. Por outro lado, a descrição tem que permitir ao avaliador reconhecer o valor da 
atividade, seja pequeno ou grande.  

Vamos a um exemplo. Para um pesquisador com longa lista de publicações, um artigo num evento de 
Iniciação Científica tem pouco valor... como publicação. Mas ele é importante para caracterizar que a 
orientação daquele aluno deu resultados. Como a orientação é importante para o pesquisador, ele a 
colocará no currículo, como orientação de IC. Isso dá o peso devido a essa atividade. Na lista de 
publicações, ela deve aparecer claramente como sendo de um evento de Iniciação Científica, com o 
nome do orientando como co-autor, provavelmente o autor principal. Isso mostra que aquela não foi 
uma orientação sem resultados e a valoriza. Também para o aluno esse resultado é importante, pois 
mostra que ele de fato obteve resultados no projeto em que participou. 

E assim como não se deve desprezar algo que a primeira vista pode ser considerado pequeno, não se 
deve “inflar” a relevância de resultados. Ou seja, se você tem um artigo num evento paralelo ao 
principal, que é geralmente menos seletivo do que o principal, deixe isso claro. Por exemplo, se é 
workshop associado a uma conferência indique o primeiramente o nome do workshop e sua conexão 
com a conferência principal. Se for um resumo, indique esta condição no campo “Natureza” da 
publicação. Registre o número de horas de cada curso, o seu grau de participação em cada projeto, o 
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número de páginas de cada artigo, mesmo que seja publicação em CD, on-line, o que deve ser também 
indicado no campo “meio de divulgação”. A não indicação de número de páginas do artigo pode levá-
lo a ser classificado como resumo. Lembre-se que nada desmoraliza mais um currículo do que uma 
informação colocada de maneira que dê a impressão que o dono quis induzir a supervalorização de 
algo. Algum item a mais ou a menos num currículo pode não fazer você perder um projeto, mas um 
item que dê essa impressão pode. Além, é claro, de ser anti-ético. 

Regra 2: “Cada atividade é mais importante se tem seu resultado registrado”.  

Você participou de um projeto? Indique como participou. Na descrição do projeto, o responsável deve 
descrever o projeto, mas quem participou sem coordená-lo deve descrever a sua 
contribuição/participação. Sempre indique os resultados que você obteve: artigos, software 
desenvolvidos, orientações (como orientador ou orientado), etc. Desenvolveu algo, um software, uma 
técnica? Registre, junto com os artigos que isso gerou, relatórios técnicos, participação em eventos, etc. 

Recomendações para Alunos de graduação/recém graduados 

Quando estamos nos formando, temos ainda poucas coisas para colocar em nosso Lattes. Isso não é 
motivo para não ter o Lattes! Anime-se: colocando agora você o preenche sem despender muito tempo. 
Mas registre tudo sempre pensando em quem vai analisar seu currículo. O que você fez que você quer 
que seja visto?  

Neste caso, provavelmente a maior parte das suas informações estará na seção Dados Gerais. Coloque 
lá os seus dados pessoais, endereço, etc. Para quem está procurando o primeiro emprego, indicar a 
formação regular, desde o ensino básico é importante, mas não esqueça de outros cursos realizados. 
Cursos curtos, de extensão, MBA, entre outros, são colocados como Formação complementar – nunca 
deixe de colocar o número de horas desses cursos. Suas atividades profissionais são colocadas 
associadas à instituição onde você as desenvolveu. Faça isso cadastrando sua Atuação profissional, 
o que é chamado um Vínculo. Associadas a cada vínculo, você pode registrar suas Atividades. 

Não deixe de indicar sua proficiência em qualquer idioma estrangeiro na subseção Idiomas, e indique 
os Prêmios e Títulos que porventura tenha recebido. Uma descrição breve sobre sua capacitação e 
atividades, além de seus pontos fortes deve ser colocado na subseção Texto Inicial. Aliás, se você 
não o preencher, este texto é gerado automaticamente pelo sistema. O Lattes costuma acertar bem, mas 
seriamente considere fazer o seu.  

Ainda há atividades cujas descrições não estão contempladas no Lattes, mas pode ter certeza que a 
maioria está. Se de fato houver algo que você não conseguiu colocar em nenhum tópico da estrutura 
regular, considere colocar na subseção Outras Informações Relevantes. Nesse tópico não cabe 
muita coisa (próximo a meia página de texto), mas a maior motivação para não colocar muita coisa 
aqui, é que se alguém estiver procurando algo que deveria estar na estrutura regular, ele dificilmente 
procurará aqui. No entanto, aquilo que realmente não tem mais onde colocar, registre claramente neste 
campo. 

Terminei a Graduação! Saindo para o mercado de trabalho 

Complete o seu Lattes indicando o ano de término de curso. Qual o primeiro campo que teu futuro 
empregador irá consultar no Sistema Lattes? Arrisco a dizer que é sua formação, e às vezes faz isso 
também para saber a região de onde você vem. Você pode não se dar conta disso, mas como em 
algumas regiões as pessoas têm um determinado padrão de mobilidade, o empregador pode querer ver 
a qual padrão você pertence olhando sua formação. Depois, vem o que foi feito de especial durante a 
graduação. Lembre-se dos trabalhos – de formatura, feitos sob alguma orientação (não precisa 
necessariamente ter tido bolsa), etc. Esses itens aparecem como Produção Técnica. Se você 
organizou, ou ajudou a organizar eventos, coloque-os em na seção de Eventos. Embora seja mais para 
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o pessoal de ciências humanas, se você tem alguma Produção Cultural (vídeo, filme, entre outros) 
não se esqueça de registrá-los. 

Recomendações para alunos de pós-graduação 

Se você está iniciando, ou se já está cursando mestrado ou doutorado, certamente você já tem seu 
Lattes, e as recomendações para os recém graduados estão atendidas. Mas para quem está na vida 
acadêmica, embora ainda no início (ou nem tanto assim!) o Lattes tem algo a mais. Para começar, você 
está participando de ao menos um projeto (seu projeto de mestrado ou doutorado). Descreva-o 
sucintamente nos Dados Gerais da seção Projetos, mas não se esqueça de colocar qual a sua 
participação nele. Qual é a sua parte, a sua contribuição para o projeto? Quem está analisando seu 
currículo, está interessado em você, não nos projetos de seu orientador. Aliás, ele freqüentemente está 
interessado em saber como você se portará de modo independente.  

Depois vem sua Produção Bibliográfica: os artigos que já tem publicados, os textos de divulgação, 
e claro, outros artefatos que tiver criado. Estes entram usualmente como Produção Técnica. Patentes 
são muito faladas, mas elas são normalmente a coroa de diversas outras atividades que devem estar 
descritas: software desenvolvidos, técnicas, algoritmos. Em essência, qualquer resultado palpável que 
está descrito na sua dissertação, tese ou nos artigos publicados deve estar registrada como produção 
técnica. Atenção especial deve ser dada ao item Software, pois há alguma confusão a esse respeito. 
Software é algo que se distribui. Não é um programa que só você roda. Se você desenvolveu programas 
que os outros usam, que está à disposição em alguma página na Internet para ser obtido livremente ou 
comprado, registre-o no Lattes. Mas se o que importa é a idéia que está no software, o qual você 
codificou apenas para sustentar uma resultado defendido na tese, registre a idéia! na subseção 
Processos da seção Produção Técnica. Aplique a Regra 2 aqui: sua tese, artigo, etc. tem mais valor 
quando tem um resultado, seja um software ou um processo associado. 

Defendi meu Projeto de Pós-Graduação! Saindo para o mercado de trabalho 

Para quem fez um curso de pós-graduação, os artigos acadêmicos publicados em veículos seletivos e 
representativos da área são o ponto alto de sua atuação. Então preste muita atenção, tanto para 
conseguir realizar as publicações quanto para descrevê-as em seu currículo. Ter concluído o mestrado, 
ou pior ainda, o doutorado, sem publicações, indica um trabalho com pouco valor agregado. Aqui é a 
Regra 2 operando no limite: universalmente se espera que mestrados e doutorados tenham resultados, 
que precisam estar bem descritos em artigos, e é importante classificar sua publicação muito bem. 
Como para cada área essa classificação pode variar, lembro que estamos falando aqui para o 
integrantes da área de Computação. 

Em nossa área, os artigos podem ser em periódicos, capítulos de livro ou eventos. Parece simples, mas 
podem surgir dúvidas. É freqüente classificar publicações erroneamente. Periódicos são revistas 
acadêmicas, elas publicam textos técnicos que mostram inovação. Revistas que publicam textos de 
divulgação, textos de atualização para profissionais, etc. não são acadêmicas. Por exemplo, SQL 
Magazine, Linux World, Pesquisa FAPESP e SBC Horizontes são revistas de divulgação, portanto algo 
publicado nelas é um Texto em jornal ou revista (magazine).  O mesmo vale para eventos: 
espera-se que um Trabalho Publicado em Anais de Eventos corresponda a um artigo que 
contenha inovação. Atividades realizadas em  eventos voltados à formação profissional ou à 
treinamento de técnicas e ferramentas específicas são mini-cursos ou palestras ministrados ou cursados. 

Um outra dúvida freqüente surge quando um evento tem seus anais publicados na Lecture Notes da 
Springer Verlag ou como um número especial de um periódico. Nesse caso, vale a forma de 
julgamento do artigo. Se ele foi submetido e julgado para o evento, ele é um Trabalho Publicado em 
Anais de Eventos, não importa o meio usado para publicar os respectivos anais. É claro que um 
artigo julgado para publicação num número regular do mesmo periódico, ou um artigo convidado como 
extensão de um artigo em evento, é um Artigo em periódico. A série Lecture Notes é uma fonte de 
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confusão, pois tanto publica anais de eventos quanto livros regulares. Se o que você publicou é um 
texto convidado como capítulo de livro, não algo selecionado para um evento, possivelmente incluindo 
múltiplas revisões, então o classifique como Capítulo de livro. Note que não existe uma “relação 
de ordem de importância” entre periódicos, capítulos de livro ou eventos. Cada caso é um caso, o 
importante mesmo é classificar corretamente para que quem lê o Lattes entenda a que o artigo 
corresponde. 

Qualquer que seja o tipo da publicação, hoje o meio de divulgação pode ser papel com distribuição 
ampla, com distribuição local, por meio digital, ou pela internet. A princípio, o meio não influi sobre a 
qualidade do artigo ou da publicação. O que vale é como ele foi julgado – qual foi o processo de 
julgamento – é o corpo de revisores (Comitê de Programa ou Corpo Editorial) que dá o peso da 
publicação. No Lattes, somente classifique como periódico, evento, ou capítulo de livro aqueles que 
passaram por um processo de julgamento de mérito acadêmico. Os que não passaram por esse 
julgamento, classifique como Outra Produção Bibliográfica, e para cada um indique corretamente 
sua Natureza. Um artigo em periódico de qualquer SIG da ACM é muito importante, dá muita 
visibilidade para os autores – mas tipicamente não é um artigo que passou por um processo de 
arbitragem, pois a decisão de publicá-lo ou não cabe só ao editor, baseado em critérios tais como o 
interesse da comunidade, e não no mérito técnico da contribuição contida no artigo. 

Também é importante considerar se a publicação é completa, resumo, resumo estendido, etc. Muita 
gente pergunta quantas páginas tem que ter um artigo para ser completo. Não existe um número para 
essa resposta. É consenso que um artigo com no máximo uma página é um resumo, mas fora isso, o 
que vale para ser completo é ter toda a idéia detalhada no artigo. O que isso quer dizer? Um artigo 
completo tem que dar detalhe suficiente para que os conceitos e experimentos descritos possam ser 
reproduzidos. Se ele tiver essa característica, ele é completo – lembre-se que o artigo que apresentou a 
hélice dupla de DNA tinha duas páginas! Por outro lado, se não for possível reproduzir os 
experimentos de um artigo, mesmo que ele tenha 15 páginas, não será completo. 

E para finalizar, classificar bem cada artigo é tão importante quanto ter sua descrição completa. Um 
artigo tem que ter, sempre: número de páginas, veículo (editora) de publicação, idioma e meio de 
publicação – além dos autores (todos, na ordem que aparece na publicação), título e data, claro. Como 
colocar as páginas de um artigo publicado na web? Lembre-se que não é em quais páginas o artigo está 
que é importante, mas o número de páginas. A numeração das páginas é uma maneira de dar o número 
de páginas, que é conveniente para localizar o artigo em publicações em papel. Para publicações na 
Web existem duas maneiras de indicar o número de páginas. A primeira é indicar no Lattes a página 
inicial como sendo 1 e a página final como sendo o número de páginas do artigo. A segunda é indicar 
no Lattes a página inicial como sendo a ordem do artigo na publicação Web (por exemplo, indicar 4 
significa que é o quarto artigo daquele volume na web) e a página final como sendo o número da 
página onde o artigo terminaria se tivesse começado na página inicial indicada (por exemplo, um artigo 
de 10 páginas iniciado na página 4 terminaria na página 13). Tente ser consistente nessa escolha, em 
todo o seu Lattes. 

Dicas e recomendações finais 

Os aspectos mais relevantes nos julgamentos têm lugar apropriado para colocar no CV Lattes. Mas 
realmente nem tudo que você fez, ou todos os detalhes de cada atividade, têm lugar preparado no 
Lattes. Para os casos omissos, existem campos de textos tais como Outras Informações. Levando em 
conta que quem avalia um currículo em formato Lattes espera encontrar os itens em determinados 
locais, é importante seguir o máximo possível o padrão do Lattes, mesmo para os itens que não tenham 
lugar especial para eles. Se for um texto que não é nem artigo em periódico nem algo que está na lista 
de Produção Bibliográfica, mas é um texto, coloque no campo Outra produção bibliográfica, 
e descreva sucintamente o que ele é, bem como sua Natureza. Se for algo que resultou de um processo 
de criação, um algoritmo, uma técnica, descreva como Outra produção técnica. E assim vai. 
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Somente se não dá para colocar em nenhuma seção, coloque como Outra informação relevante da 
seção Dados Gerais. 

Sempre que você tiver que criar uma nova maneira de classificação, como uma nova Natureza de 
Outra Produção Técnica, tente padronizar: primeiro em seu próprio currículo, e depois em relação 
aos de outros pesquisadores de sua instituição. Para padronizar o seu currículo, sempre que for incluir 
um item novo, olhe antes como estão descritos os antigos e procure reproduzir o formato deles. Se 
precisar incluir um novo valor num campo de múltipla escolha, tente colocar valores que outros 
colegas de sua instituição usam – pergunte aos colegas ou olhe o Lattes online deles. Padronizar dentro 
de sua instituição é a melhor opção caso seu currículo venha a ser comparado com outros, e os 
avaliadores freqüentemente têm que fazer isso. Se o padrão da instituição já é conhecido, mesmo que 
seja local, já é um padrão. 

Cuidado com cópia de blocos (cut and past), principalmente quando aproveitar dados de outros 
aplicativos (tais como a página do evento ou texto que você preparou em um editor de textos). Confira 
que os campos estejam compatíveis com os outros itens da mesma seção do currículo, que não faltem 
letras ou sobrem símbolos especiais, etc. Sempre leia o resultado final disponibilizado on-line. Não 
confie apenas nos campos que preencheu, você pode ter uma surpresa com a formatação final!  

Mais uma recomendação: o Lattes é um sistema dinâmico, e ele muda com freqüência. Se você tem um 
dado que acha importante sobre alguma atividade, mas não sabe onde para colocar, coloque como 
Outras Informações. Esse campo normalmente não é impresso por quem acessa o Lattes, mas ele 
estará lá para você, se precisar no futuro. Porém, não se esqueça, ele pode sim ser visto, se alguém 
solicitar explicitamente na tela de geração do Lattes. Portanto, deixe esse dado num formato que outros 
possam entender e só coloque dados que outros possam ver! Por outro lado, ele deve ser conciso. 
Coloque por exemplo, qual a data de um evento? quantas páginas tem o texto defendido em uma banca 
que você participou? Mas não tem sentido colocar o abstract de um artigo... 

Finalizando, seu CV Lattes é o documento mais importante que você tem descrevendo sua trajetória 
profissional. Cuide dele com carinho, e sempre o atualize pensando em quem vai utilizá-lo para te 
avaliar, julgar teu projeto, etc. 

Obs: Palavras com fonte diferenciada indicam um campo do menu da tela de preenchimento do 
Lattes. 
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Fazendo Doutorado nos Estados Unidos  
Vale à pena? Precisa de mestrado? Bolsa brasileira? E a vida nos EUA como é? 
 

Leila Naslavsky, lnaslavs@ics.uci.edu, Universidade da Califórnia, Irvine. 
Roberto Silveira Silva Filho, rsilvafi@ ics.uci.edu, Universidade da Califórnia, Irvine. 

Estudar no exterior é uma oportunidade única que permite ampliar os horizontes e obter 
novas perspectivas em relação à pesquisa e à indústria, além de ser uma experiência de 
vida importante. Este artigo descreve as experiências dos autores e apresenta dicas pra 
quem planeja fazer doutorado no exterior, mais especificamente nos Estados Unidos.  
 

Doutorado no exterior: Vale à pena? 

Há quem diga que diante da Internet, da disponibilidade de artigos e jornais on-line, bem como 
disponibilidade de compra de livros editados em qualquer lugar do mundo, fazer doutorado no exterior 
tornou-se desnecessário. O doutorado, contudo, é mais do que o tópico de sua dissertação. As 
oportunidades de estágio em grandes laboratórios de pesquisa, participação em conferências 
internacionais de renome, interação com alunos de diversas nacionalidades e oportunidade de conhecer 
e interagir com pesquisadores muitas vezes famosos na sua área de pesquisa são as principais 
diferenças de um doutorado no exterior. 

Há diferenças no estilo de orientação entre Brasil e Estados Unidos? 

Mais importante do que escolher uma boa universidade no exterior, é escolher o orientador com o qual 
o aluno vai trabalhar. Professores mais novos, durante o período de tenure track (emprego condicional 
ou período probatório) estão em plena ascensão em sua área de pesquisa e tendem a acompanhar mais 
de perto a pesquisa dos alunos. A pressão de publicações, contudo, é maior. Professores mais sêniores, 
principalmente após alcançarem tenure (ou estabilidade no emprego), tendem a envolver-se mais com 
comitês e outras atividades administrativas, tendo menos tempo para atividades de pesquisa, o que 
pode deixar os alunos com menos assistência em seus projetos de pesquisa. Além do mais, a cultura 
brasileira é bem diferente da cultura americana e de outros países. Os professores no Brasil são 
geralmente mais solícitos e abertos, e o relacionamento aluno-orientador torna-se mais pessoal. 
Portanto, não espere suporte parecido com o que se tem no Brasil no exterior. 

Ser mestre ou não ser mestre? Eis a questão. 

Ao contrário do que muita gente pensa, para ser aceito como estudante de doutorado nos Estados 
Unidos não é necessário ter o título de mestre. De fato, a maioria dos alunos ingressantes nestes cursos 
vem direto da graduação. Nos Estados Unidos o programa pode durar entre cinco e seis anos, e os 
alunos cursam disciplinas nos primeiros dois anos do curso. Dependendo da universidade e do número 
de alunos, estas disciplinas são oferecidas para alunos de mestrado e doutorado, em conjunto. Muitos 
programas dos Estados Unidos concedem o título de mestre aos alunos de doutorado que completam as 
disciplinas e são aprovados na prova de qualificação ao final deste período.  

Entretanto, há certas vantagens de se ter um título de mestre. Com um título de mestre é possível pedir 
dispensa das disciplinas e iniciar os estudos do doutorado já a partir do primeiro ano. Por exemplo, em 
comparação ao aluno que começou o programa diretamente da graduação, um aluno que já fez um 
mestrado, escreveu artigos e uma tese, com certeza terá maior facilidade de atingir melhor desempenho 
mais cedo durante o programa de doutorado. Em outras palavras, alunos com mestrado já começam o 
programa de doutorado com uma bagagem de pesquisa que os ajudará. No exterior, mais do que no 
Brasil, esta bagagem se mostra imprescindível no caso do orientador ser hands-off. Um orientador 
hands-off deixa que o aluno ache o próprio caminho de pesquisa e não influencia na escolha do tópico 
de pesquisa do aluno (não ajuda, e caso o aluno tenha sorte, não atrapalha!). Por outro lado, um 

Esta é uma publicação eletrônica da Sociedade Brasileira de Computação – SBC. Qualquer opinião pessoal não pode ser atribuída como da SBC.        
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orientador hands-on busca realmente guiar o aluno, às vezes influenciando mais do que o aluno deseja 
(ou necessita). Infelizmente, para descobrir o perfil do orientador, é preciso ter um maior contato com 
ele ou ela. Outra vantagem de se ter mestrado é a possibilidade de conseguir financiamento de 
instituições no Brasil como o CNPq e a CAPES. 

Doutorado no exterior sem bolsa de instituições brasileiras: sim, é possível 

O custo de cursar uma universidade pública nos Estados Unidos é em torno de 40 mil dólares anuais 
(incluindo tuition e fees). Tuition é a cobrança de matrícula propriamente dita (tuition pode significar 
ensino em inglês) e fees são outras taxas (por exemplo, taxa de laboratório). Este custo pode ser pago 
através de bolsas de ensino (Teaching Assistantship) e de pesquisa (Research Assistantship), 
concedidas aos alunos pelas universidades (bolsa de ensino), ou por projetos de pesquisa que seu 
orientador possua (bolsa de pesquisa). Estas bolsas incluem um salário mensal (stipend) que na 
Califórnia, atualmente, varia entre 1100 a 1400 dólares. Bolsas de ensino requerem que o aluno exerça 
funções de auxílio a ensino em diferentes disciplinas da graduação, no modelo brasileiro, isto se chama 
monitoria (o aluno exerce atividades como corrigir projetos e/ou provas, liderar discussões e tirar 
dúvidas). Por outro lado, bolsas de pesquisa requerem que o aluno trabalhe em projetos de pesquisa dos 
professores. Existem ainda casos em que a própria universidade se compromete com o custeio do aluno 
através de bolsa de ensino por um ano, às vezes durante todo o curso nas universidades mais 
concorridas. Neste período, o aluno deverá se engajar em projetos de pesquisa e achar um orientador, 
cujo financiamento custeará os anos restantes do programa de doutorado através de bolsas de pesquisa.  

A obtenção destes tipos de auxílio, contudo, depende da disponibilidade de recursos da universidade e 
dos professores. Nem sempre o aluno tem a sorte de iniciar o programa de doutorado com a garantia 
total de que terá ajuda de custo durante todo o programa. Geralmente, só tem esta regalia quem tem 
financiamento diretamente de instituições de seu país de origem. Para quem tem família, como é o caso 
de vários alunos brasileiros no exterior, a bolsa de instituição brasileira ajuda bastante, haja vista os 
custos elevados de vida nos Estados Unidos. É possível, desta forma, combinar as bolsas do país de 
origem (como as concedidas pelo CNPq e CAPES) com as de pesquisa ou ensino obtidas no exterior. 
Finalmente, professores tendem a aceitar mais facilmente alunos que tenham algum financiamento 
externo já que isto lhe permite uma economia de gastos com tuition e fees. Geralmente, quando a 
universidade envia a carta aceitando o aluno para o doutorado, ela oferece (ou não) a bolsa de ensino, 
ou pesquisa (do orientador ou da própria universidade). 

O papel do Q.I. (Quem Indique) no processo de seleção para doutorado   

O processo de seleção para o doutorado requer uma série de documentos e testes importantes. Em 
particular, a descrição de projeto de pesquisa (statement of purpose), prova de Inglês (TOEFL e TSE), 
GRE (no caso dos Estados Unidos), histórico escolar e currículo (com possíveis publicações). Em uma 
rápida visita a diferentes websites de universidades é possível obter a lista de documentos necessários. 
Muitas vezes as universidades disponibilizam as pontuações mínimas no GRE e TOEFL/TSE 
esperadas para que os alunos sejam aceitos. Obviamente, um aluno que obtém excelentes notas nestes 
exames já estabelece um diferencial em relação aos outros. Sem dúvida, a média geral também 
influencia na aceitação do aluno. Contudo, dentre os documentos necessários, cartas de recomendação, 
um bom projeto de pesquisa e contato prévio com professores da universidade são muito importantes. 
Eles ajudam na diferenciação do candidato dentre o grande volume de inscritos. Como nas melhores 
universidades a taxa de aceitação de alunos é em torno de 4%, nem sempre os professores conseguem 
avaliar todas as submissões com a atenção devida. Por isso, um contato prévio com os professores, seja 
via e-mail ou mesmo pessoalmente, também estabelece um diferencial para o aluno. Este contato 
prévio com os professores é ainda mais importante quando o aluno está pleiteando uma bolsa da 
própria universidade americana.  
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Outro diferencial importante no processo de seleção é a experiência prévia do candidato em atividades 
de pesquisa. Iniciação científica, mestrado e/ou publicações em conferências contam bastante neste 
processo.  

Outra forma de se sobressair no processo de seleção é conversar com professores brasileiros que 
mantêm contato com pesquisadores no exterior e possam indicar possíveis orientadores nestas 
universidades. Lembre-se que a maioria dos professores das universidades no Brasil fez doutorado, 
freqüentou conferências internacionais e tem contato com acadêmicos. Este Q.I. também conta.  

Escolhendo a(s) universidade(s) onde inscrever-se 

Normalmente os alunos americanos estão acostumados a inscrever-se no processo de seleção em várias 
universidades. Como o processo de seleção para ingresso nos cursos de graduação envolve uma prova 
nacional (SAT), os alunos podem se inscrever em várias universidades espalhadas pelo país. Esse 
costume também existe para cursos de doutorado. Pode-se enviar quantas submissões se deseje, para 
diferentes universidades. Há quem diga que o número mágico é dez. Contudo, como a qualidade do 
curso e do inscrito é mais importante que o volume de aplicações, é mais importante focar em grupos 
de pesquisa e instituições onde o candidato tenha contato prévio e cujo foco de pesquisa seja mais 
apropriado ao perfil do candidato. 

The book is on the table 

Toda mudança exige um processo de adaptação. Seja ela do jardim da infância para escola, da escola 
para graduação e assim sucessivamente. Para o aluno que não fez iniciação científica, a mudança entre 
a graduação e o mestrado é grande. Tal mudança é bem mais difícil quando feita não somente da 
graduação para o mestrado, mas ainda para mestrado (ou doutorado) num idioma e país diferentes! 
Portanto, é muito importante se informar da cultura e estar muito bem afiado com o idioma antes de ir 
fazer pós-graduação nos Estados Unidos (ou outro país). 

Vida em uma universidade americana 

Os filmes americanos não mentem quando mostram as residências estudantis dos alunos. É importante 
lembrar que estes são alunos de graduação. As universidades americanas também oferecem residências 
para alunos de doutorado. Muitas vezes a residência dentro do campus (on-campus) é subsidiada e em 
lugares caros de morar, essa residência é bastante concorrida. Em muitas universidades, recomenda-se 
que o aluno preencha uma aplicação requerendo vaga na residência da universidade na mesma época 
que candidata-se a vaga no doutorado. Assim, caso seja aceito, o aluno já está à espera da vaga da 
residência. Muitas vezes a espera é longa. Por incrível que pareça, um fator que conta muito na decisão 
de onde fazer o doutorado é o custo da moradia. Ir para cidades grandes como, por exemplo, Los 
Angeles e Nova Iorque, ou cidades pequenas e caras como, por exemplo, Santa Bárbara ou Irvine na 
Califórnia, pode ser bastante oneroso no orçamento do aluno. Entretanto, normalmente para quem vive 
on-campus, o salário (stipend) é suficiente para pagar aluguel e as necessidades básicas do aluno. 

Recursos 

Phil Agre, professor da Universidade da Califórnia em Los Angeles, tem um extenso artigo sobre o 
processo de seleção para o doutorado disponível no site:  

http://polaris.gseis.ucla.edu/pagre/grad-school.html  

O website do Jim Whitehead, um professor da Universidade da Califórnia em Santa Cruz, tem uma boa 
discussão sobre o custo dos alunos estrangeiros para a universidade e para os professores e como isso 
pode influenciar na aceitação de estudantes estrangeiros:  

http://www.soe.ucsc.edu/~ejw/advice/  
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O website da US News, uma revista semanal americana, há um ranking dos melhores programas de 
pós-graduação dos Estados Unidos. É importante, contudo, considerar o departamento na área de 
pesquisa de interesse, e não somente o ranking da universidade: 

http://grad-schools.usnews.rankingsandreviews.com/grad/com/search 

Caso esteja interessado em se inscrever para o doutorado nos EUA, confira este vídeo sobre o processo 
de seleção para a pós-graduação americana. O vídeo oferece dicas sobre o processo de admissão, 
mestrado versus doutorado, o que os melhores programas estão procurando, como aumentar as chances 
de ser admitido entre outras coisas: 

http://www.ics.uci.edu/ugrad/resources/index.php#07 
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Qual o Papel de um DBA? 
Saiba mais sobre o que faz um administrador de banco de dados e como se tornar um 
 
Carina Friedrich Dorneles, dorneles@upf.br, Universidade de Passo Fundo (UPF) 
Ronaldo dos Santos Mello, ronaldo@inf.ufsc.br, Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 
 

O salário é atrativo, o assunto é fascinante, as ferramentas disponíveis são inúmeras, 
mas... a responsabilidade é altíssima! Neste artigo, procuramos responder à pergunta 
“Qual o papel de um DBA?” (Database Administrator, ou Administrador de Banco de 
Dados). Para isso, são apresentadas as atividades mais comuns exercidas por um DBA, 
suas responsabilidades e habilidades. Mostramos também as implicações de se tornar um 
profissional na área, apresentando alguns efeitos de uma má administração. Por fim, 
listamos algumas áreas interessantes de atuação e apontamos algumas dicas de como se 
tornar um DBA. 

Quando aprendemos Banco de Dados na Graduação, já nas primeiras aulas o professor nos mostra 
conceitos, históricos, a importância dos dados para um sistema informatizado, a arquitetura de um 
Sistema de Gerência de Banco de Dados (SGBD) e os atores envolvidos em cada atividade que um 
SGBD exige para funcionar. Um dos atores mais importantes, nesse contexto, é o DBA que “detém a 
responsabilidade técnica central pelos dados”. Grande esta responsabilidade, não? Pois é, se entrarmos 
a fundo nas atividades deste ator, veremos que ele carrega nas costas a obrigação de responder pelas 
conseqüências dos próprios atos, e muitas vezes, dos outros. 

O SGBD não trabalha sozinho. Ele exige um profissional qualificado que controle a máquina 
implementada dentro dele. Se olharmos a anatomia de um SGBD, veremos que ele possui inúmeros 
módulos que interagem entre si, como mostra a figura a seguir. No entanto, a configuração para que 
esta máquina funcione, da melhor maneira possível, com o máximo de eficiência e eficácia, é realizada 
pelo DBA. A figura a seguir apresenta os principais módulos de um SGBD, com destaque para 
algumas das atividades de responsabilidade do DBA. 

 

 
Visão geral de um SGBD e interações entre alguns módulos  

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.  
 



O2 – Opções e Objetivos 

 Volume 1 - Número 1 - Dezembro 2008 | SBC HORIZONTES | 51 

Atividades mais comuns exercidas  

Como já comentado, o DBA tem um papel importante para o bom funcionamento de um sistema 
corporativo. Mas, quais são as atividades que, de fato, ele deve executar? Na prática, são inúmeras, 
desde o contato com o usuário final da aplicação até aquele “palpite” na hora de trocar o servidor do 
Banco de Dados. No entanto, podemos listar algumas tarefas que são de sua responsabilidade e que 
normalmente são exercidas somente por ele. 

Instalação e configuração do servidor. A primeira tarefa do DBA é a instalação e configuração do 
servidor de banco de dados. Para que esta tarefa seja realizada com sucesso, é muito importante que o 
DBA tenha conhecimentos avançados do SGBD que está sendo instalado. Esta tarefa envolve 
atividades que vão desde o planejamento de hardware e sistema operacional, questões de segurança, 
licença de uso, até configurações básicas tais como controle de codificação de caracteres (definição do 
encoding), nome do banco de dados, número máximo de transações concorrentes permitidas, timeout, 
entre outros. 

Definição do esquema. Esta atividade inicia a implementação de um banco de dados em um SGBD, 
correspondendo à definição da estrutura dos registros de dados do banco de dados. Neste ponto, o DBA 
recebe do analista de banco de dados (DA ou Data Analyst – profissional responsável por identificar os 
requisitos de dados da corporação) a modelagem conceitual (um diagrama entidade-relacionamento ou 
um diagrama de classes UML, por exemplo) e o converte para uma modelagem lógica (relacional, 
objeto-relacional, XML, ou outra) compatível com o modelo implementado pelo SGBD utilizado. Em 
alguns ambientes de negócio, o DBA acumula a função de DA e, portanto, deve ter conhecimento 
fundamental de análise de software e conhecimento aprofundado de modelagem de dados. 

Definição da estrutura de armazenamento. Aqui o DBA inicia o processo de construção das 
estruturas internas do SGBD, tais como criação de índices e métodos de acesso. Existem também 
considerações a serem feitas a respeito de desempenho, controle de concorrência e requisitos de espaço 
de armazenamento (tamanho dos atributos de tabelas e tipos associados, dentre outros). Decisões como 
“armazeno figuras em atributos da tabela ou no sistema de arquivos do servidor de banco de dados?” 
são feitas durante a execução desta atividade. Muitas destas atividades necessitam de um profundo 
conhecimento da linguagem SQL para a definição de dados (SQL/DDL: Data Definition Language), e 
dos tipos permitidos em cada SGBD. 

Concessão de autorização de acesso aos dados. Você já deve ter acessado algum sistema Web em 
que se fazia necessária a autenticação de usuários (a página Web da rodoviária de Porto Alegre, um 
ambiente de Intranet de alguma empresa ou Universidade, por exemplo). Pois bem, estas permissões 
são normalmente concedidas ou revogadas pelo DBA. Como ele é responsável pela criação do esquema 
dos dados e pela definição da estrutura de armazenamento, ele também deve se responsabilizar por 
“quem pode acessar o quê”. Dependendo do sistema de aplicação e das necessidades de cada empresa, 
alguns usuários só possuem privilégio para consultar certos dados, enquanto outros podem também 
atualizar dados. Um bom conhecimento da SQL/DDL também se faz necessário. 

Especificação das restrições de integridade. Não basta apenas definir o esquema dos dados de um 
banco de dados. O DBA deve garantir que o SGBD mantenha valores válidos para estes dados e 
transições de valor igualmente válidas. Questões como “um determinado atributo de uma tabela pode 
ser nulo?”, “o salário de um funcionário pode ser reduzido?” ou ainda “é admissível que duas pessoas 
sejam associadas ao mesmo e-mail? Ou ele deve ser único por pessoa?” devem ser respondidas pela 
corporação e configuradas no banco de dados pelo DBA. Além disso, esta atividade envolve definições 
importantes de restrições de integridade referencial: “uma coluna definida como chave estrangeira não 
pode referenciar um valor de chave primária que ainda não existe”. Novamente: conhecimento da 
SQL/DDL e da SQL/DML (Data Manipulation Language) é fundamental! 
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Monitoramento de desempenho. A tarefa de acompanhar o desempenho do SGBD é uma das mais 
complexas de um DBA, pois, além de efetuar o monitoramento, é necessário que ele esteja preparado 
para tomar decisões importantes sobre “o que fazer se o desempenho não estiver bom”. Muitas vezes, 
isso implica diretamente na situação financeira de uma corporação, pois o DBA deve escolher entre 
“adquirir novo hardware” ou simplesmente “ajustar o desempenho do SGBD” (veja a próxima 
atividade). 

Melhoria de desempenho. A melhoria de desempenho (performance) envolve diversas sub-tarefas, 
desde ajustes específicos de cada SGBD, tais como escolha do melhor plano de execução de uma 
consulta, definição de visões (views) para a geração de relatórios complexos, seleção de um mecanismo 
de bufferização de dados adequado e redefinição de índices, até questões relacionadas à modelagem e 
projeto do banco de dados. Uma modelagem, ou projeto, mal definida gera uma estrutura interna 
ineficiente em termos de acesso, onde vários problemas de desempenho podem ser detectados. A 
utilização adequada da infra-estrutura (memória, unidades de armazenamento, processadores, entre 
outros) é outra questão importantíssima quando o assunto é desempenho.  

Definição de estratégias de backup. A atividade de backup é uma tarefa crucial em todos os 
ambientes corporativos, pois qualquer empresa pode ser vítima de algum acidente, ou incidente, que 
pode causar perda de dados. Uma vez que DBAs são responsáveis pelos dados destas corporações, é 
natural que seja deles a decisão pela melhor estratégia de backup em cada caso. De forma geral, pode-
se definir duas estratégias: uma cópia completa do banco de dados, ou uma cópia consistente para 
leitura e sem apresentar as transações ativas. Vale salientar que muitos SGBDs oferecem ao DBA 
ferramentas para controle eficiente de procedimentos de backup, como por exemplo, backups 
incrementais e backups on-line, que evitam a degradação de desempenho do banco de dados quando 
estão executando.  

Definição de estratégias de recuperação de dados. A tarefa de recuperação de dados requer um 
SGBD tolerante a falhas, ou seja, um SGBD que seja capaz de conduzir o banco de dados a um estado 
passado consistente, após a ocorrência de uma falha que o deixou em um estado inconsistente. Esta 
“tolerância a falhas” muitas vezes se baseia em redundância de dados. Um tipo de técnica de 
recuperação muito usada é a baseada em logs, que são arquivos que registram seqüencialmente as 
atualizações no banco de dados. Logs normalmente são mantidos em cópias em memória secundária 
(disco ou fita, entre outros). O DBA deve conhecer detalhadamente cada técnica implementada nos 
SGBDs a fim de definir a melhor alternativa no caso de uma falha.  

Modificação de esquema. O esquema de um banco de dados pode evoluir com o passar do tempo, seja 
devido a modificações nos requisitos de dados da corporação, seja para melhoria de desempenho. Em 
alguns casos, são necessárias noções de engenharia reversa de banco de dados, onde se obtém a 
modelagem conceitual do banco de dados a partir da sua implementação em um SGBD, visando a 
redefinição de requisitos ou de estratégias de mapeamento para esquemas lógicos mais eficientes. Vale 
ressaltar que a modificação do esquema de um banco de dados deve ser realizada com cautela, de modo 
a não tornar inválidos dados eventualmente já cadastrados, como por exemplo, a redefinição de uma 
chave primária ou a alteração do tipo de dado ou de uma restrição de integridade de um atributo em 
uma tabela. 

Reorganização física. A tarefa de organização física do banco de dados trata da disposição e 
localização física dos dados nos dispositivos de armazenamento. Como um banco de dados é composto 
por vários arquivos relacionados entre si, é necessário que eles estejam armazenados em um local 
físico. A localização desses arquivos influencia a forma como são acessados, como são inseridos ou 
alterados, o tempo de resposta de cada consulta, a segurança e o custo de processamento. Os arquivos 
do banco de dados controlados por um SGBD podem ser centralizados ou distribuídos. O DBA deve 
organizar os dados fisicamente de forma a usar de maneira eficiente os recursos de armazenamento e 
processamento. Por exemplo, dados distribuídos em vários computadores controlados pelo SGBD 
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garantem uma maior disponibilidade. Entretanto, se estes dados estiverem replicados, haverá um maior 
custo para mantê-los consistentes quando da ocorrência de atualizações. Em alguns casos, quando o 
desempenho do banco não está satisfatória, é necessária a execução de uma reorganização física dos 
dados. 

Conseqüências de uma administração ruim 

Para termos a noção das responsabilidades de um DBA, vamos analisar algumas conseqüências de uma 
má administração de um banco de dados. Como já mencionado, uma má administração pode começar 
na fase de projeto do banco de dados. Uma modelagem conceitual de dados mal construída pode gerar 
conseqüências desastrosas no banco de dados. Isso inclui a identificação, ou não, de uma entidade, ou 
mesmo a definição errônea de uma cardinalidade. Podemos ter, por exemplo, o caso de uma corporação 
em que é necessário armazenar clientes e suas profissões. Se o banco de dados for projetado de forma a 
possibilitar que um cliente possa ter várias profissões e que uma profissão possa estar associada a 
vários clientes, teremos uma tabela associativa no banco de dados. No entanto, a criação de uma tabela 
associativa implica a criação de mais chaves primárias, mais índices, e consultas com acesso a um 
maior número de tabelas, o que pode causar, dependendo do volume de dados, uma baixa considerável 
no desempenho. Portanto, todo projeto deve ser revisto, sempre! A teoria da Normalização e suas 
formas normais são grandes aliadas para esta atividade. 

Perda de dados é outra conseqüência de uma má administração, que pode acontecer em situações 
diversas, tais como uma falha que interrompe a execução do SGBD ou a falta de definição de backups. 
A execução programada de backups, em uma freqüência adequada, é uma tarefa que evita muitos 
problemas futuros. Além disso, o DBA deve estar preparado, também, para recuperar o banco de dados 
na ocorrência de uma falha. Para isso, é muito importante que ele tenha em mãos alguma ferramenta a 
qual o DBA conheça muito bem, a fim de não se deparar com problemas no uso da ferramenta em um 
momento em que a falha ocorrer.  

Finalmente, o baixo desempenho do banco de dados é outra conseqüência que, em certos casos, pode 
ser decorrente de uma má administração. No entanto, é importante estar atento: nem sempre o baixo 
desempenho é resultado de algum problema no banco de dados. Outros fatores, como conexões ou 
configurações de rede, bem como configuração de hardware, podem estar associados ao problema. 
Para diagnosticar o banco de dados, é muito útil a utilização de ferramentas de monitoramento que, se 
usadas de forma preventiva, muitas vezes evitam que o desempenho caia a níveis muito baixos. O 
conhecimento detalhado de tais ferramentas também é muito importante, pois uma degradação 
acentuada de desempenho em função de ausência de monitoramento pelo DBA pode inviabilizar a 
execução de operações vitais da corporação.  

Como se tornar um DBA e onde atuar 

Um bom DBA tem um caminho longo no currículo. Além do conhecimento da área de Banco de Dados, 
adquirido em bons cursos de graduação (e eventualmente de pós-graduação), um bom diferencial (ou um 
bom ponta-pé inicial) pode ser uma certificação (veja a lista de Recursos). Grandes corporações 
geralmente trabalham com SGBDs robustos e você pode adquirir uma certificação destes SGBDs. 

Treinamentos realizados com certa freqüência também são relevantes, principalmente quando um 
determinado SGBD lança um novo release que provê suporte, por exemplo, a um novo formato de 
dados do qual o DBA não tem conhecimento. Em alguns casos, novos SGBDs que lidam com a 
gerência específica de um formato de dados, como é o caso do formato XML nos últimos anos, tornam-
se disponíveis comercialmente. É importante que o DBA esteja atento a estes fatos! Treinamentos 
podem ser feitos tanto em cursos de especialização quanto em empresas do ramo.  

A área de atuação de um DBA é ampla e engloba desde atividades em empresas públicas ou privadas 
de médio e grande porte até consultorias em projetos financiados pelo governo, pólos de software, 
parques tecnológicos e grandes Universidades. 
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Concluindo 

Apesar de todas as atividades específicas mencionadas, é importante observar que o DBA não deve se 
deter apenas aos conhecimentos específicos de Banco de Dados. Como os SGBDs são sistemas 
complexos, configuráveis de acordo com as necessidades e infra-estrutura disponibilizadas, o 
profissional de Banco de Dados deve ter conhecimentos relativamente bons sobre sistemas 
operacionais, redes, formas de armazenamento, desenvolvimento de software e, nos dias de hoje, até 
mesmo alguma noção sobre alto desempenho. Tudo isso é necessário para a perfeita harmonia entre o 
DBA e toda a equipe de um departamento de TI. 

Lembre-se que o DBA é o maior responsável pelos dados armazenados em um banco de dados. Estes 
dados são vitais para o correto funcionamento dos sistemas computacionais de uma corporação! Assim, 
quando alguma coisa está errada no servidor de banco de dados, o DBA precisa saber qual a melhor 
maneira de resolver o problema da forma mais rápida possível, realizando correções sem agravar a 
situação ou perder dados. 

Se você se interessou pelo assunto e quer mais detalhes sobre o tema, é interessante consultar livros 
especializados. Como a execução das tarefas mencionadas depende de ferramentas específicas, é 
normal que os livros sejam dirigidos a um SGBD em particular. No entanto, você pode matar sua 
curiosidade mais geral com o livro mencionado na seção Recursos.  

Recursos 

Livro de referência: Craig S. Mullins, Database Administration: The Complete Guide to Practices and 
Procedures. Addison-Wesley Professional, 2002. 
Você pode encontrar mais informações sobre certificações nos sites específicos de SGBDs, tais como: 

• http://education.oracle.com 
• http://www.ibmdatabasemag.com/DB2 
• http://www.microsoft.com/learning 
• http://www.postgresqlcertification.org  
• http://www.mysql.com/certification 
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Cursos Técnicos, Seqüenciais e Tecnológicos 
Desfazendo a confusão entre as definições dessas modalidades de curso. 
  
Marcelo Duduchi, mduduchi@terra.com.br, FATEC SP (CEETEPS). 

Existem várias opções de cursos profissionalizantes. Geralmente, existe uma confusão 
entre as três principais modalidades de cursos existentes no país: Técnicos, Seqüenciais e 
Tecnológicos. Este artigo discute algumas das diferenças básicas entre essas modalidades 
e apresenta links para documentos oficiais que definem esses cursos. 

Em primeiro lugar, é essencial apresentar aspectos importantes que diferenciam estas modalidades de 
cursos. Especificamente: 

− Os cursos técnicos são de nível médio profissionalizante. Esses cursos têm como objetivo 
capacitar profissionais para atividades no setor produtivo. São destinados a aqueles que estão 
finalizando o curso de nível médio e não buscam uma formação superior, mas pretendem ingressar 
no mundo de trabalho como profissionais da área (em nível médio). Os cursos técnicos oferecem 
uma formação mais simples que os cursos de tecnologia e são, portanto, considerados uma 
complementação profissionalizante de nível médio.   

− Os cursos seqüenciais são cursos superiores, porém não são de graduação. São cursos que 
funcionam como um recorte dos cursos de graduação. Apesar de serem cursos de nível superior, 
não habilitam aos alunos formados realizarem mestrado e doutorado, já que são cursos menores e, 
em si, não conduzem à graduação. Esta modalidade de curso só pode ser desenvolvida por escolas 
que já tenham bacharelado na área. Durante alguns anos, logo após a sua criação como modalidade 
pelo MEC, foram bastante cotados, mas hoje em dia na área de informática, diminuíram muito e 
estão reduzidos a poucos cursos. 

− Os cursos tecnológicos são cursos superiores de graduação. Possuem em seu projeto pedagógico 
todos os elementos para uma formação profissionalizante completa dentro de uma linha específica 
de conhecimento mais densa do que os seqüenciais. Os cursos tecnológicos têm como principal 
objetivo formar profissionais para o mercado de trabalho. Além disso, permitem aos formandos, 
segundo a própria legislação, o ingresso em cursos de mestrado e doutorado desde que obedecidas 
especificidades de cada programa de pós-graduação. Um programa de mestrado e doutorado até 
pode recusar um tecnólogo em seu quadro de alunos. Porém, isto deve ser feito por conta de outros 
critérios próprios e não por conta da legislação vigente que diz que o Tecnólogo pode seguir 
estudos em programas de mestrado e doutorado, informação presente nas próprias diretrizes 
curriculares gerais dos tecnológicos.  

É fato que os bacharelados também podem conduzir a uma profissionalização. Entretanto, o que 
diferencia os cursos tecnológicos dos de bacharelado (Ciência da Computação, Engenharia da 
Computação e Sistemas de Informação) é que os tecnológicos não apresentam a formação generalista 
que estes geralmente apresentam, e sim específica. Além disso, os cursos tecnológicos da área de 
informática têm, em geral, carga horária inferior considerando o mínimo de duas mil horas da 
legislação vigente, sem contar estágio profissional e trabalho de conclusão. Os cursos de bacharelado e 
engenharia em computação possuem na legislação vigente a indicação de um mínimo de três mil horas. 

É importante notar que, hoje em dia, a carga horária dos cursos tecnológicos varia bastante. Existem 
cursos que possuem a carga horária mínima e cursos que chegam a quase três mil horas. Porém, é 
consenso que os cursos tecnológicos possuem menor duração que os bacharelados. Em princípio, não 
há problema em cursos tecnológicos terem carga horária maior do que a mínima, desde que não sejam 
de formação generalista e sim de formação específica. 

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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Concluindo 

Existem escolas com curso de tecnologia só por ter possibilidade de ter carga horária menor e não 
porque tem demanda por tais cursos. Entretanto, esta não é a regra, e estes cursos não devem ser 
tomados como base para entendermos a dinâmica dos cursos de tecnologia. Existem muitos cursos 
bons que são prejudicados em sua imagem por aqueles de má qualidade. Pessoas desinformadas podem 
considerar cursos técnicos e tecnológicos como sendo a mesma coisa, porém estão enganadas. Embora 
ambos sejam importantes para a formação profissional do país, a legislação para cursos técnicos é 
diferente da legislação dos cursos tecnológicos. Os propósitos são diferentes, as diretrizes são 
diferentes, o catálogo de cursos é diferente, e o histórico de criação e a trajetória são diferentes. Quem 
quiser conhecer mais sobre os cursos técnicos e sobre os cursos tecnológicos visite o site do MEC na 
área relacionada ao ensino profissionalizante e verá que estes são muito distintos.  

Recursos 

Cursos Técnicos: 

Portal do MEC sobre cursos técnicos, com eferenciais curriculares específicos para cursos técnicos de 
informática e os links de parecer e resolução das diretrizes curriculares para esta modalidade de cursos: 

http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf/informat.pdf 
http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf/ceb016.pdf 
http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf/ceb0499.pdf 

Cursos Seqüenciais: 

Resolução CNE/CES nº 1/1999, de 27 de janeiro de 1999 que dispõe sobre os cursos seqüenciais de 
educação superior, nos termos do art. 44 da Lei 9.394/96: 

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CES0199.pdf 

Portaria MEC nº 4.363/2004, de 29 de dezembro de 2004 que dispõe sobre a autorização e 
reconhecimento de cursos seqüenciais da educação superior:   

http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/portarias/portaria4363-04sequenciais.pdf 

Cursos Tecnológicos: 

Resolução CNE/CP 3 que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a organização e 
funcionamento dos cursos superiores de tecnologia:  

http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf/resol_cne3.pdf 

Pareceres CNE/CES Nº 436/2001 e CNE/CP Nº 29/2002 onde constam informações importantes sobre 
os cursos superiores de tecnologia e suas diversas áreas onde as diretrizes gerais foram fundamentadas:  

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CES0436.pdf 
http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf/parecer_cne29.pdf 
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Armazenando Dados em Aplicações Java 
Parte 1 de 3: Entendendo o problema 
  
Hua Lin Chang Costa, hualin@cos.ufrj.br, COPPE/UFRJ. 
Leonardo Gresta Paulino Murta, leomurta@ic.uff.br, IC/UFF. 
Vanessa Braganholo, braganholo@dcc.ufrj.br, DCC/UFRJ. 

Quais são os problemas e as opções disponíveis para armazenamento de dados em 
aplicações Java de verdade? Este artigo é o primeiro de uma trilogia, e responde à parte 
“quais são os problemas” dessa pergunta.  

Quando estamos em um ambiente acadêmico e precisamos fazer um programa para alguma disciplina 
ou trabalho final de curso, o armazenamento dos dados é de pouca importância, e soluções como 
serialização normalmente são suficientes. Contudo, depois de formados precisaremos lidar com 
sistemas reais, em ambientes reais, e a solução anterior deixa de ser satisfatória. Este artigo é o 
primeiro de uma trilogia, e apresenta um caso real para ilustrar quais são os principais problemas 
relacionados ao armazenamento de dados em aplicações Java. 

Para podermos entender os problemas reais em relação ao armazenamento de dados em aplicações 
Java, escolhemos um sistema em desenvolvimento há mais de 10 anos: o Ambiente Odyssey. Esse 
sistema consiste em uma ferramenta CASE (Computer-Aided Software Engineering) com ênfase em 
reutilização de software e engloba funcionalidades como diagramação UML (Unified Modeling 
Language), diagramação voltada para reutilização, documentação de artefatos, geração automática de 
componentes de negócio, geração de código, entre outras. A sua primeira versão data de 1998, 
praticamente dois anos após o surgimento da linguagem Java. O Ambiente Odyssey é um projeto 
acadêmico bastante ativo, desenvolvido pelo grupo de Reutilização de Software da COPPE/UFRJ, que 
já contou com diversos mecanismos de armazenamento de dados, e a sua equipe já vivenciou na prática 
os problemas relacionados a esse tema. 

Esse artigo inicia apresentando os mecanismos de armazenamento de dados que o Ambiente Odyssey 
já utilizou nos últimos 10 anos. Em seguida, apresenta os pontos positivos e negativos de cada um 
desses mecanismos e encerra levantando os principais requisitos relacionados ao armazenamento de 
dados que puderam ser observados a partir desse caso real. O objetivo, ao investigar as características 
desses mecanismos, é mostrar como é amplo o horizonte de soluções em persistência e como essas 
soluções são diferentes entre si. 

Analisando um caso: o Ambiente Odyssey 

Diferentes mecanismos de armazenamento foram incorporados ao Ambiente Odyssey ao longo dos 
anos. As tecnologias utilizadas e a abordagem de cada mecanismo se diferenciam principalmente em 
virtude do contexto da época em que foram implantadas. Até o momento três soluções de 
armazenamento já foram implantadas para o Ambiente Odyssey: o GOA++, o MOR e Serialização. 

O GOA++ é um gerente de objetos armazenados com suporte a representação de objetos diretamente 
em disco. Desenvolvido também como um projeto acadêmico pelo grupo de Banco de Dados da 
COPPE/UFRJ, o GOA++ possui uma arquitetura aberta e flexível, e essas características foram 
determinantes para sua adoção ao invés de outros produtos do mercado. O GOA++ inicialmente 
atendeu às necessidades do ambiente Odyssey, mas com o aumento da complexidade do projeto 
algumas dificuldades surgiram, como será apresentado mais adiante. 

O MOR é uma abordagem para armazenamento de objetos Java em bancos de dados relacionais de 
forma transparente. O mapeamento entre objetos Java e o modelo relacional é realizado através do 
mecanismo de reflexão provido pela linguagem Java. O acesso ao banco de dados relacional é feito 
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através da ponte JDBC (Java DataBase Connectivity). O MOR surgiu como uma alternativa ao uso de 
Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados (SGBD) orientados a objetos, que não se popularizaram 
frente ao modelo relacional que apresentava SGBDs mais robustos e com melhor desempenho.  

A Serialização é um mecanismo fornecido pela linguagem Java para representação do estado de um 
objeto através de um fluxo binário, permitindo que ele possa ser armazenado e recuperado. A 
Serialização é atualmente o principal mecanismo de armazenamento oferecido pelo Odyssey. Por ser 
um mecanismo oferecido pela própria linguagem Java ele é simples de ser utilizado e realiza o 
processo de armazenamento de forma transparente e automática.  

Pesquisa para compreender o problema 

As características do Ambiente Odyssey o tornam um caso propício para entendermos quais são os reais 
problemas de armazenamento de dados em Java. Para isso, foi realizada uma pesquisa com os 
desenvolvedores e colaboradores do projeto. A partir das experiências de cada um dos participantes foi 
possível avaliar os pontos positivos e negativos de cada um dos mecanismos oferecidos pelo Odyssey durante 
os últimos 10 anos.  Além disso, foram coletados também os requisitos de um mecanismo de armazenamento 
ideal a partir do ponto de vista de cada envolvido e de sua experiência com o Ambiente Odyssey. 

A pesquisa teve a colaboração, no total, de quatorze participantes: dois alunos de Iniciação Científica,  
sete alunos de Mestrado e cinco alunos de Doutorado. As diferentes partes da pesquisa tiveram um 
número variante de participantes em função da dificuldade em contatar as pessoas que tiveram 
experiência com os mecanismos adotados no início do projeto, como o GOA++. 

Resultados obtidos: GOA++ 

Dentre os 14 participantes da pesquisa, somente três contribuíram com a avaliação do mecanismo 
GOA++. Esse fato pode ser explicado em virtude desse mecanismo ser o mais antigo dos três. Sendo 
assim, poucas pessoas que tiveram experiência com ele puderam ser contatados para a pesquisa. 

A figura a seguir mostra os pontos positivos e negativos do GOA++ relatados pelos participantes. O 
gráfico relaciona cada característica citada com o número de vezes que ela foi mencionada pelos 
participantes. Os pontos citados pelos participantes são em virtude de suas experiências com o 
mecanismo GOA++. 
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Gráfico dos pontos positivos e negativos do mecanismo GOA++ 

O GOA++ não é um produto fechado e isso gera características positivas, como, por exemplo, sua 
arquitetura aberta e flexível. Mas isso acaba gerando também características desfavoráveis à sua 
adoção, como é o caso do ponto negativo citado por todos os participantes com experiência no 
mecanismo: a dependência de um projeto externo para evolução e manutenção.  O GOA++ é um 
projeto voltado para realidades acadêmicas e, em virtude dissok, é um protótipo que pode apresentar 
instabilidades. A dependência do GOA++ para manutenção do mecanismo de armazenamento do 
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Odyssey é um problema grave e muito citado pelos participantes da pesquisa. É importante notar que 
os pontos negativos citados pelos participantes refletem justamente os pontos que influenciaram na 
decisão de substituição deste mecanismo de persistência. 

Resultados obtidos: MOR 

Dentre os 14 participantes da pesquisa, oito deles relataram experiência com o mecanismo MOR. O 
número maior de participantes, em relação ao mecanismo GOA++, pode ser explicado pelo fato do 
MOR ser um mecanismo mais recente. 

A figura a seguir mostra os pontos positivos e negativos citados pelos participantes da pesquisa em 
relação ao mecanismo MOR. Pelo fato de o MOR ser um mecanismo que envolve o processo de 
mapeamento objeto-relacional, os pontos positivos e negativos basicamente envolvem os prós e contras 
dessa abordagem. 
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Gráfico dos pontos positivos e negativos do mecanismo MOR 

Dentre os pontos positivos mais citados pelos participantes, dois deles se destacam. Primeiro, o fato de 
o mecanismo ser flexível para diferentes SGBDs, que é proporcionado pelo uso da ponte JDBC para 
conexão com o banco de dados. Segundo, a transparência, alcançada pelo uso de reflexão da linguagem 
Java para automatização do mapeamento objeto-relacional.  

Apesar dos mecanismos citados acima, ponte JDBC e reflexão, facilitarem o processo de mapeamento 
objeto-relacional, eles são mecanismos complexos. A utilização deles implica em um aumento no grau 
de complexidade na manutenção do projeto. Essa complexidade é justamente um dos pontos negativos 
mais citados pelos participantes em relação ao mecanismo MOR. 

Resultados obtidos: Serialização 

Dentre os três mecanismos de armazenamento avaliados, a Serialização apresentou o maior número de 
participantes, um total de treze. Isso acontece pelo fato de Serialização ser o principal mecanismo de 
armazenamento oferecido pelo Odyssey atualmente. 

Na figura a seguir é possível ver os pontos positivos e negativos mencionados pelos participantes em 
relação à Serialização. Os pontos positivos mais citados pelos participantes envolvem as vantagens já 
citadas do próprio mecanismo de Serialização: facilidade de uso e de manutenção. 

O ponto negativo citado pela maioria dos participantes da pesquisa com experiência com a Serialização 
foi o problema de compatibilidade entre diferentes versões do Odyssey. Ou seja, não ser possível 
acessar em uma versão mais recente os dados gravados por versões mais antigas. Essa é a deficiência 
mais amplamente observada nos resultados da avaliação da Serialização, mas está presente em todos os 
três mecanismos de armazenamento. 



Etc & Tal 

 Volume 1 - Número 1 - Dezembro 2008 | SBC HORIZONTES | 60 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Facilidade de 
uso

Otimizado em 
termos de 

desempenho

Facilidade de 
manutenção

Outros

Serialização - Pontos Positivos

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Problemas de 
compatibilidade 
entre diferentes 

versões do odyssey

Baixa 
confiabilidade

Ausência de 
recursos de um 

SGBD

Não otimizado em 
termos de 

desempenho

Serialização - Pontos Negativos

 
Gráfico dos pontos positivos e negativos do mecanismo de Serialização 

Requisitos para armazenamento de dados em Java 

A figura abaixo mostra os principais requisitos coletados pela pesquisa. A pesquisa, além de coletar os 
requisitos, pediu para que os participantes os classificassem como desejáveis ou essenciais. É 
importante notar que os requisitos citados pelos participantes refletem de maneira coerente os pontos 
positivos e negativos dos mecanismos citados anteriormente. Ou seja, é natural que alguém com 
experiência com um dos três mecanismos de armazenamento suportados pelo Odyssey deseje um novo 
mecanismo que solucione as deficiências (pontos negativos) e, na medida do possível, mantenha as 
características positivas dos mecanismos anteriores. 
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Gráfico dos requisitos de um mecanismo de armazenamento em Java 

Concluindo 

Tendo em vista os problemas encontrados nas tecnologias discutidas e os principais requisitos 
coletados pela pesquisa, o próximo passo é buscar soluções que atendam da melhor forma possível 
essas características. No próximo artigo da trilogia, veremos quais são as tecnologias disponíveis para 
tratar o problema de armazenamento de dados em Java e quais são as características principais dessas 
tecnologias. 
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Recursos 

Ambiente Odyssey: http://reuse.cos.ufrj.br/odyssey 

GOA++: Mattoso, M., Werner, C. M. L., Braga, R. M. M., Pinheiro, R., Murta, L. G. P., Almeida, V., 
Costa, M., Bezerra, E., Soares, J., Ruberg, N.: Persistência de Componentes num Ambiente de Reuso. 
Simpósio Brasileiro de Engenharia de Software (SBES), Sessão de Ferramentas, João Pessoa, outubro 
(2000) 351-354 

MOR: Murta, L. G. P., Veronese, G. O., Werner, C. M. L.: MOR: Uma Ferramenta para o 
Mapeamento Objeto-Relacional em Java. Simpósio Brasileiro de Engenharia de Software (SBES), 
Sessão de Ferramentas, Rio de Janeiro, outubro (2001) 392-397 

Serialização: http://java.sun.com/javase/6/docs/technotes/guides/serialization/index.html 

Sobre os autores 

 

Hua Lin Costa é aluno de mestrado do Programa de Engenharia de Sistemas e 
Computação (COPPE/UFRJ) na linha de pesquisa de Engenharia de Software. Possui 
graduação em Ciência da Computação (2008) pela UFRJ. Atualmente realiza trabalhos 
acadêmicos junto ao Grupo de Reutilização de Software da COPPE como colaborador 
no desenvolvimento do ambiente Odyssey e do Projeto Brechó.  

 

Leonardo Murta é sócio da SBC e professor de Engenharia de Software do Instituto de 
Computação da Universidade Federal Fluminense. Possui graduação em Informática 
(1999) pela UFRJ e mestrado (2002) e doutorado (2006) em Engenharia de Sistemas e 
Computação, também pela UFRJ. Suas principais áreas de interesse são gerência de 
configuração, reutilização e arquiteturas e software. Mais informações podem ser 
obtidas em http://www.ic.uff.br/~leomurta. 

 

Vanessa Braganholo é sócia da SBC e professora do Departamento de Ciência da 
Computação do Instituto de Matemática da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
Possui graduação em Ciência da Computação (1998) pela Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul e doutorado (2004) em Ciência da Computação também pela UFRGS. 
Tem atuado em diversos projetos de pesquisa ligados a dados semi-estruturados. Sua 
principal área de atuação é bancos de dados. Mais informações podem ser obtidas em 
http://www.dcc.ufrj.br/~braganholo.  
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ER 2009 – Conf. Intl. sobre Modelagem Conceitual 
O que é Modelo Conceitual, por que submeter artigos e participar deste evento histórico 
  
José Palazzo M. de Oliveira, palazzo@inf.ufrgs.br, UFRGS. 
José Valdeni de Lima, valdeni@inf.ufrgs.br, UFRGS. 

A Conferência Internacional sobre Modelagem Conceitual é o principal fórum 
internacional para apresentar e discutir pesquisas e aplicações atuais nas quais a ênfase 
está na modelagem conceitual. Este artigo apresenta um resumo sobre modelagem 
conceitual e discute as vantagens de submeter artigos e participar dessa conferência que é 
a referência para pesquisas e aplicações em Modelagem Conceitual. 

A Conferência Internacional de Modelagem Conceitual é o principal fórum internacional para 
apresentar e discutir pesquisas e aplicações atuais nas quais a ênfase está na modelagem conceitual. 
Tópicos de interesse englobam vários aspectos de modelagem conceitual, incluindo pesquisa e 
desenvolvimento em áreas tais como teoria de conceitos e ontologias base para modelagem conceitual, 
métodos e ferramentas para desenvolver e comunicar modelos conceituais, e técnicas para transformar 
modelos conceituais em implementações efetivas. 

Modelagem de Dados 

Modelagem de Dados consiste em especificar as estruturas de dados e as regras de negócio necessárias 
para representar uma aplicação ou um sistema de informação e seus requisitos. Geralmente, o processo 
de modelagem é dividido em três etapas, as quais se relacionam formando um ciclo. A primeira etapa é 
a Modelagem Conceitual, que abstrai os conceitos e características do sistema independente de 
implementação. A segunda etapa é a Modelagem Lógica, que especifica os objetos e as relações 
identificadas na etapa anterior conforme o sistema de dados a ser empregado. A terceira etapa é a 
Modelagem Física, que define como os dados são fisicamente armazenados.  

Considerando apenas a primeira etapa, a Modelagem Conceitual representa objetos do mundo real 
através de primitivas semânticas. O Modelo Conceitual produzido nesta etapa é a base para entender o 
funcionamento e para criar a especificação de requisitos que pode ser incorporada em um sistema de 
informação. A definição da Modelagem Conceitual é extremamente importante, pois serve de base para 
diferentes aspectos do gerenciamento de dados, como por exemplo: projeto de banco de dados, 
integração de dados, consulta visual, desenvolvimento de sistemas de informação e engenharia de 
software. Para esta etapa, o modelo mais utilizado é o Modelo Entidade-Relacionamento, ou ER. 

O Modelo ER – Entidade-Relacionamento 

O Modelo ER foi proposto em 1976 por Peter P. Chen. O artigo “The Entity-Relationship Model: 
Toward a Unified View of Data” é um marco na história da modelagem de dados e de projeto de banco 
de dados, sendo também considerado um passo importante no projeto de sistemas de informação e de 
engenharia de software. O artigo foi publicado no primeiro número do primeiro volume da revista 
ACM Transactions on Database Systems, em março de 1976.  

O Modelo ER é apresentado como princípio básico para modelagem conceitual, sendo uma maneira 
natural de organizar objetos físicos e abstratos. O modelo ER tem como interface o Diagrama ER, no 
qual entidades do mundo real são identificadas bem como seus atributos e seus relacionamentos com 
outras entidades. Entidades são objetos físicos ou informação que podem ser identificados 
distintamente (com identidade própria), por exemplo, uma pessoa, uma empresa, um conceito ou um 
evento. Relacionamentos são associações entre as entidades, por exemplo, uma pessoa trabalha em 
uma empresa.  

 
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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A figura a seguir ilustra um diagrama ER simples para a representação de pessoas que trabalham em uma 
empresa. Ele possui duas entidades (Pessoa e Empresa), um relacionamento (trabalhaEm) e seis atributos, 
sendo três em cada entidade (Pessoa: CPF, nome, dataNascimento; Empresa: CNPJ, nome, endereço). 
Além disso, o relacionamento tem cardinalidade N para 1, ou seja, cada pessoa trabalha em uma empresa, e 
cada empresa pode ter N pessoas trabalhando. 

 
Diagrama Entidade-Relacionamento (ER) para pessoas e empresa 

Conferência Internacional de Modelagem Conceitual 

A Conferência Internacional de Modelagem Conceitual é realizada anualmente desde 1979. Em sua 28ª 
edição, será a primeira vez que a ER vem para o Brasil, para a cidade de Gramado em novembro de 2009. 

Desde a sua definição em 1976, o Modelo ER tem sido estendido para englobar mais poder semântico. 
As extensões foram sendo propostas principalmente devido a novos requisitos e a características mais 
complexas que deveriam ser modeladas para representar a realidade adequadamente. Exemplos dessas 
extensões incluem conceitos de/para: agregação, generalização, herança, tempo, orientação a objetos, e 
interação. O processo de modelagem também foi estendido para incluir novas técnicas e modelos bem 
como considerar novas tecnologias, como por exemplo, ontologias, web semântica, XML, visualização, 
métricas de qualidade, evolução de esquemas, aspectos espaço-temporais, dados multimídia, e outros. 

Por que Submeter Artigos e Participar deste Evento Histórico 

A ER é um dos eventos mais tradicionais da comunidade internacional de Computação. A importância 
da Modelagem Conceitual para a Computação vai além da simples modelagem de dados, pois auxilia o 
entendimento dos requisitos e do funcionamento de qualquer aplicação que gerencie informação. Poder 
apresentar um artigo ou simplesmente participar como ouvinte de um evento desta importância é uma 
oportunidade ímpar. Mais ainda, poder participar deste evento no Brasil é sem dúvidas um marco para 
qualquer estudante, recém-graduado ou profissional de computação.  

Concluindo 

O prazo para submissão de trabalhos é em março de 2009. Os artigos devem estar formatados de 
acordo com o padrão da Springer LNCS com no máximo 14 páginas. Tópicos de trabalho incluem (mas 
não estão limitados a) modelagem conceitual aplicada a: ontologias, fundamentação lógica, sistemas 
para a Web, sistemas móveis, Web semântica, XML, recuperação de informação, metodologias de 
projeto, engenharia de software e ferramentas, engenharia de requisitos, reuso, qualidade e métricas, 
estudos empíricos, evolução de esquemas, restrições de integridade, aspectos espaciais, temporais e 
multimídia, interface de usuário, gerência de conhecimento, groupware e workflow, data warehousing, 
mineração de dados, inteligência de negócios, e-learning, e-business, e-government, e outros. 

O ER será realizado de 9 a 12 de novembro em Gramado, Rio Grande do Sul. Esperamos encontrá-los lá! 

Recursos 

Website da ER 2009: http://www.inf.ufrgs.br/ER2009 
Website de todas edições da ER: http://www.conceptualmodeling.org 
Website do Peter P. Chen (“pai” do modelo ER): http://www.csc.lsu.edu/~chen 
Artigo original sobre o Modelo ER: http://portal.acm.org/citation.cfm?id=320440 
Modelo ER revisado: http://portal.acm.org/citation.cfm?id=944349 

Pessoa trabalha
Em 

N 1 

CPF 
nome 

dataNascimento 

CNPJ 
nome 

endereço 

Empresa 
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Sobre os autores 

 

Prof. José Palazzo M. de Oliveira possui graduação em Engenharia Elétrica pela Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (1968), mestrado em Ciências da Computação pela Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (1976) e doutorado em Informática pelo Instituto Nacional 
Politécnico de Grenoble (1984). É professor titular da Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul. Tem experiência na área de Ciência da Computação, com ênfase em Sistemas de 
Informação, atuando principalmente nos seguintes temas: ensino a distância, modelagem 
conceitual, banco de dados, sistemas de informação e sistemas na web. Membro do Comitê 
assessor em Ciência da Computação do CNPq - CA-CC, Coordenador do Comitê de 
Matemática, Estatística e Computação - MEC - da Fundação de Amparo à Pesquisa do RS - 
FAPERGS, atualmente é coordenador do Curso de Informática Instrumental para professores do 
Ensino Médio oferecido pela UFRGS para a UAB. Foi Coordenador do PPGC e vice-presidênte 
da Câmara de PG da UFRGS. Na SBC é membro da Comissão de Educação. É coordenador 
geral do ER 2009. 

 

Prof. José Valdeni de Lima possui Graduação em Processamento de Dados pela Universidade 
Federal do Ceará (1978), Mestrado em Ciências da Computação pela Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (1982) e doutorado em Informática pela Université Joseph Fourier (antiga 
Université Scientifique Et Medicale) - Grenoble I (1990). Atualmente, é professor Associado I 
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tem experiência na área de Ciência da 
Computação, com ênfase em Sistemas Hipermídias, Banco de Dados Multimídia, atuando 
principalmente nos seguintes temas: Sistemas de recomendação, Awareness, Workflow, 
Sistemas Cooperativos (CSCW), objetos de aprendizagem e hiperdocumentos. É Sócio 
Fundador da SBC. Foi Vice-Presidente da Câmara de PG da UFRGS, Representante docente 
eleito para  o Conselho Universitário (1996-1997), Coordenador da Comissão de Pesquisa do II-
UFRGS e Chefe de Departamento INA-II-UFRGS. Atualmente é Coordenador do PPGIE 
(Programa de Pós-Graduação em Informática na Educação), Suplente de Representante Docente 
no Conselho Universitário e Membro do Comitê Gestor das bolsas REUNI da UFRGS. É 
coordenador local do ER 2009. 
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Escola Regional de Banco de Dados 
Interessado em aprender e discutir inovações em Banco de Dados? Participe da ERBD’09! 

 
Helena Graziottin Ribeiro, hgrib@ucs.br, Universidade de Caxias do Sul – UCS. 

Este artigo apresenta a Escola Regional de Banco de Dados, um evento anual promovido 
pela SBC e realizado na região sul do Brasil.  

Alunos de graduação e pós-graduação, bolsistas e pesquisadores da área de 
Banco de Dados produzem um volume significativo de bons trabalhos de 
conclusão, dissertações, teses e artigos. Porém, a maior parte dessa produção 
tem uma divulgação muito restrita, e a maior parte dos trabalhos não fica 
conhecida pelos interessados na área.  

Os eventos específicos da área no Brasil são poucos, e por este motivo limitam 
bastante o número de trabalhos aceitos em relação aos submetidos. O Simpósio Brasileiro de Banco de 
Dados (SBBD), maior evento da área no Brasil, acaba tendo como foco trabalhos em níveis adiantados 
de pesquisa realizados principalmente nos cursos de mestrado e doutorado. As sessões de Demos e de 
Pôsteres abrem espaço adicional para outros trabalhos, mas ainda não é suficiente, considerando o 
volume da produção da área no Brasil. Assim, muitos trabalhos, mesmo sendo de qualidade, acabam 
ficando sem espaço de divulgação, principalmente quando produzidos na graduação. 

A Escola Regional de Banco de Dados (ERBD) nasceu a partir da vontade de alguns professores e 
pesquisadores da área de Banco de Dados da Região Sul do Brasil que consideravam muito importante 
criar um espaço para estudo e divulgação de trabalhos da área, tendo como público alvo os alunos de 
graduação. Além disso, era importante a divulgação de trabalhos de iniciação científica e de conclusão 
à apresentação de palestras e minicursos sobre assuntos da atualidade e importantes em bancos de 
dados. A origem destes trabalhos poderia ser tanto na academia quanto nas empresas. 

Mas esse evento não tem como objetivo ser um “mini SBBD”, e sim uma Escola de Banco de Dados. 
Desta forma, os objetivos do evento são divulgar, estudar, aprimorar, trocar idéias, saber o que se faz 
na área nas universidades mais próximas e o que as empresas estão utilizando, principalmente na 
Região Sul. Afinal, o Brasil é tão grande, que é muito difícil saber que um colega, mesmo próximo, faz 
algo na mesma área ou que nos interessa bastante. 

Para ser uma Escola, é necessário proporcionar também, entre as atividades realizadas, oficinas e um 
painel para discutir um tema atual, polêmico ou controverso, e de impacto na área. Os minicursos 
permitem apresentar um assunto da área de modo mais abrangente na forma de um tutorial. As oficinas 
dão espaço para trabalhar um tópico de interesse através da prática em laboratório. As palestras 
apresentam tecnologias, produtos, experiências ou estudos de caso da área com foco específico. As 
sessões técnicas possibilitam a apresentação de trabalhos em andamento para promover a interação e 
divulgação da produção científica entre os diferentes grupos.  

O evento possui então esse formato, que busca envolver as diversas faculdades, universidades e 
empresas da Região Sul do país, tendo como público alvo professores, profissionais e estudantes de 
graduação e pós-graduação em bancos de dados e áreas afins. O objetivo do evento é integrar seus 
participantes, dando oportunidade de divulgação e discussão de trabalhos em um fórum regional.  

Em 2005, foi realizada a I ERBD em Porto Alegre na UFRGS. A II ERBD ocorreu em Passo Fundo, na 
UPF, em 2006. A III ERBD, realizada em 2007 na UCS, em Caxias do Sul, teve como novidade a 
associação de um tema à escola, com a idéia de dar um foco para as palestras e minicursos. O tema 
adotado foi “O profissional de Banco de Dados no Brasil”. Em 2008, a IV ERBD ocorreu na UFSC, em 
Florianópolis, tendo como tema “Sintonia Fina de Banco de Dados”. 

Esta é uma publicação eletrônica da Sociedade Brasileira de Computação – SBC. Qualquer opinião pessoal não pode ser atribuída como da SBC.        
A responsabilidade sobre o seu conteúdo e a sua autoria é inteiramente dos autores de cada artigo.  
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Em 2009, será realizada a 5a edição da ERBD no Campus Ijuí da UNIJUI (Universidade Regional do 
Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul) de 15 a 17 de Abril.  

Um desafio atual na área de Banco de Dados é que os dados estão em diversas fontes, e muitas 
aplicações precisam intercambiá-los ou utilizá-los de forma integrada, o que gera uma série de 
problemas a serem tratados para o gerenciamento dos dados. Assim, em 2009 o tema da ERBD será 
“Integração de dados e aplicações”. O tema definirá o foco principal dos minicursos, oficinas, sessões 
técnicas e palestras acadêmicas e empresariais que compõem as atividades da escola. 

Concluindo 

Interessado em divulgar o seu trabalho na ERBD? Os trabalhos devem ser submetidos como artigos de 
no máximo 10 páginas e serão avaliados por um Comitê de Programa formado por professores e 
profissionais especialistas da área de Banco de Dados. Desde a ERBD de Passo Fundo, os artigos são 
divididos em duas categorias: graduação (para trabalhos de conclusão de curso, de iniciação científica, 
ou aplicações e experiências profissionais) e pós-graduação (especialização, mestrado ou doutorado). O 
prazo para a submissão de artigos é 24/12/2008. Maiores informações estão disponíveis no site da 
ERBD’2009. Finalmente, a ERBD é um evento anual sem fins lucrativos, promovido e apoiado pela 
Sociedade Brasileira da Computação (SBC). 

Recursos 

Website da ERBD’2009 - http://www.projetos.unijui.edu.br/erbd2009 

Sobre a autora 

 

Helena Graziottin Ribeiro possui Bacharelado em Informática pela PUC RS (1989), mestrado 
em Ciência da Computação pela UFRGS (1993) e Doutorado em Informática pela Université de 
Grenoble I (Scientifique Et Medicale - Joseph Fourier), França (2000). É professora titular da 
Universidade de Caxias do Sul, atuando nas áreas de bancos de dados e estruturas de dados, e 
coordenadora do curso de Licenciatura em Computação. Tem experiência na área de Ciência da 
Computação, com ênfase em Bancos de Dados, atuando principalmente nos seguintes temas: 
bancos de dados heterogêneos, integração de bancos de dados, bancos de dados ativos, bancos 
de dados distribuídos, e mais recentemente bioinformática.  
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ORGANIZAÇÃO: 
Coordenadores Gerais do Evento 
 Odette Mestrinho Passos, UFAM 
 Ricardo R. Monteiro do Carmo, UEA 

Coordenador do Comitê de Programa 
 Raimundo da Silva Barreto, UFAM 

Coordenadora das Palestras 
 Danielle Gordiano Valente, UEA 

Coordenador de Pôster e Softwares 
 Alexandre Barreto, ULBRA-MAO 

Coordenadores de TCC e IC 
 Gilbert Breves Martins, FUCAPI 
 Claudio de Oliveira Santos, FUCAPI 

Coordenador dos Minicursos e Cursos 
Específicos 
 Horácio A. B. F. de Oliveira, UFAM 

Coordenadores de Logística 
 Ednaldo Coelho Pereira, UEA 
 Salvador R. Bernardino da Silva, UEA 

Comitê de Avaliação dos Tutoriais 
Altigran Soares da Silva, UFAM 
Danielle G. Valente, UEA 
Edjair Motta, UFAM 
Eduardo Souto, UFAM 
Edward Moreno, UEA 
Esteban Walter Clua, UFF 
Fábio da Silva Santos, GENIUS 
Flávio Coelho, UEA 
Horácio A. F. de Oliveira, UFAM 
Jorge Yoshi Kanda, UFAM 
José L. C. dos Santos, INPA 
Kátia Cilene Neles da Silva, USP 
Odette Mestrinho Passos, UFAM 
Raimundo Barreto, UFAM 
Ricardo Rios, UEA 
Ruiter Braga Caldas, UFAM 

LOCAL DE REALIZAÇÃO: 
Universidade Federal do Amazonas 
(UFAM) Faculdade de Tecnologia 
Endereço: Av. Gen. Rodrigo Octávio 
Jordão Ramos, 3000 –Bairro:Coroado I.  
Cidade: Manaus, Estado: Amazonas.  
Cep: 69077-000 
Telefone:(92)3647-4019/(92)3647-4022 

            A I Escola Regional de Informática – Regional Norte 1 é um 
evento promovido pela Sociedade Brasileira de Computação (SBC) que 
terá sua primeira edição realizada em Manaus, AM, no período de 04 a 
06 de março de 2009. A organização desta edição está atribuída à 
Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e à Universidade Federal do 
Amazonas (UFAM). O evento contará com o apoio das seguintes 
instituições de ensino superior: Fundação Centro de Análise, Pesquisa e 
Inovação Tecnológica (FUCAPI), Centro Universitário Luterano de Manaus 
(ULBRA-AM) e Universidade Paulista (UNIP). 
             O evento abordará temas de relevância para a região, como TV 
Digital, Jogos e Entretenimento, Redes de Computadores, Linguagem de 
Programação, Recuperação de Informação, Informática na Educação, 
perspectivas de trabalho na área de Informática e de Pós-Graduação em 
Informática na região norte, entre outros. 

Serão ministradas palestras, cursos específicos e mini-cursos, por 
docentes e profissionais da mais alta competência oriundos das IES e de 
pesquisa do Brasil, bem como das empresas estabelecidas no PIM. Além 
disso, haverá apresentações de artigos científicos, de trabalhos de 
iniciação científica e de conclusão de curso. Serão expostos pôsteres e 
softwares e ao final do evento serão realizadas duas mesas redondas 
com o objetivo de debater assuntos de interesse da comunidade 
acadêmica e profissional.  

Tópicos de Interesse: 

 - TV Digital - BioInformática 
 - Computação Gráfica - Recuperação da Informação 
 - Inteligência Artificial - Informática na Educação 
 - Jogos e Entretenimento - Linguagens de Programação 
 - Engenharia de Software - GeoInformática 
 - Sistemas Embarcados - Sistemas Multimídia e Hipermídia  
 - Redes de Computadores      - Sistemas Distribuídos 

Submissão: 

             Os trabalhos podem ser submetidos nas seguintes categorias: 
Artigos, Pôsters, Trabalhos de Iniciação Científica e Softwares. A 
submissão de artigos e pôsters será exclusivamente eletrônica, através 
do sistema JEMS. Autores devem acessar a URL 
https://submissoes.sbc.org.br para  submeter seus trabalhos. Enquanto 
que a submissão de trabalhos de iniciação científica e softwares deverão 
ser realizados através do e-mail: erin2009@dcc.ufam.edu.br.  A data 
limite para submissão é: 04/01/2009. 

Maiores informações através do site: http://www.sbc.org.br/erin09 

Promoção: 

    

Organização: 

    

Parceiros: 

    

Apoio: 
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CTIC 2009: XXVIII Concurso de Trabalhos de Iniciação Científica  
CHAMADA DE TRABALHOS 
http://csbc2009.inf.ufrgs.br/ 

O Concurso de Trabalhos de Iniciação Científica - CTIC é um evento anual da Sociedade Brasileira de 
Computação que tem como objetivo incentivar alunos de graduação em Computação/Informática a 
produzirem textos científicos originais sobre temas relacionados à área.  

Critérios para participação  

Podem participar do CTIC 2009 estudantes matriculados no terceiro grau ou que tenham sido diplomados 
após 30 de julho de 2008 em estabelecimentos de ensino superior brasileiros.  

A situação de aluno de graduação ou recém-graduado deve ser comprovada com documentação 
apropriada, que deverá ser enviada, após a submissão, para a secretaria do evento (endereço abaixo). 
No caso do trabalho ser integrante de um projeto mais amplo, o conteúdo do artigo deve permitir 
identificar, de forma clara, os limites de desenvolvimento, como o trabalho se relaciona às demais 
atividades do projeto e quais foram efetivamente as ações e a contribuição do aluno de graduação ou 
grupo de alunos de graduação.  

Seleção e Premiação 

Os três melhores trabalhos serão publicados nos anais do congresso e premiados durante o evento. Um 
autor de cada trabalho selecionado receberá passagem aérea e hotel (até três diárias) para participar do 
congresso da SBC. Na oportunidade, os três autores deverão apresentar os seus respectivos trabalhos 
perante uma comissão julgadora, a qual escolherá o primeiro, o segundo e o terceiro colocado. 

Além dos três melhores artigos a serem premiados pelo CTIC, outros sete trabalhos também serão 
recomendados, respeitando-se a classificação geral no concurso, para publicação em uma edição especial 
da Revista Eletrônica de Iniciação Científica - REIC (http://www.sbc.org.br/reic), publicada pela SBC e 
destinada exclusivamente a trabalhos científicos produzidos por estudantes de graduação das áreas de 
Computação e Informática.  

Formato dos Trabalhos 

Os trabalhos devem ser escritos em português, respeitando-se um limite máximo de 8 páginas. A 
formatação do texto deve seguir o padrão da SBC, disponível em:  

http://www.sbc.org.br/index.php?language=1&subject=60. 

Processo de Submissão  

Somente serão aceitos artigos no formato PDF e a submissão dos trabalhos será exclusivamente 
eletrônica, via https://submissoes.sbc.org.br/ctic2009.  

Coordenação 

 Maria Andréia Formico Rodrigues (UNIFOR) 

 Renata Galante (UFRGS) 
 
Datas Importantes 
 
  06/03/2009 - Data limite para submissão dos trabalhos 
  20/04/2008 - Notificação dos resultados 
  18/05/2008 - Data limite para envio das versões finais dos 
trabalhos selecionados 
 
Email 
 ctic2009@inf.ufrgs.br 

Contato 

CTIC 2009 (a/c Profa. Renata 
Galante) 

UFRGS/Informática 
Caixa Postal 15064 

91.501-970 Porto Alegre RS 
Telefone: (51) 3308 7746 

Fax: (51) 3308 7308 
Email: galante@inf.ufrgs.br 
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  Revista Eletrônica de Iniciação Científica 
   Chamada de Trabalhos 
 

EDITORAS-CHEFE: 

Cristina Duarte Murta, CEFET-MG 

Renata de Matos Galante, UFRGS 

Contato: reic@sbc.org.br 

 

TÓPICOS DE INTERESSE 

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

− Algoritmos e Estruturas de Dados 

− Arquitetura de Computadores  

− Bancos de Dados  

− Compiladores  

− Computação e Música  

− Computação Gráfica  

− Concepção de Circuitos 
Integrados  

− Desempenho de Sistemas 
Computacionais 

− Engenharia de Software  

− Inteligência Artificial  

− 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    

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

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;  

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

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

SUBMISSÕES 

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. 

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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Revista sobre Carreira  
em Computação da SBC  

 

 

 
Comentários sobre algum artigo da Primeira Edição?   

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 

 

 

 


