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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 terceira edição da SBC 
Horizontes: 20 de julho 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 3a edição: 20/julho/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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Segunda Edição da SBC Horizontes 
Bem-vindos à segunda 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 publicamos a segunda 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 em 
conjunto com a Diretoria de Publicações da SBC.  

Nesta Edição 

Para a segunda edição da SBC Horizontes, foram recebidos 15 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. Pela segunda vez, a SBC Horizontes apresenta dois artigos em tópicos completamente 
escritos por alunos. O primeiro artigo, escrito por Thiago Fernandes de Oliveira, apresenta a iniciativa 
de empresas juniores para alunos de graduação. Thiago discute os objetivos e a organização das 
empresas juniores bem como as vantagens de participar em uma. O segundo artigo, escrito por 
Emanuel Thales Lara Piza, discute de uma maneira direta a satisfação profissional. Emanuel discute 
quatro dicas básicas para ter sucesso trabalhando em uma empresa. 

Bits, Bytes & Batom. Nessa coluna, a doutoranda Juliana Freitag Borin apresenta algumas iniciativas 
internacionais para trazer e fortalecer a presença feminina na área de computação. Através dessas 
iniciativas, Juliana mostra como o mundo está mobilizado com essa causa de extrema importância para 
a sobrevivência da área. 

Debate. Para a estréia da coluna Debate, os seus editores associados (professores Guilherme 
Travassos e Raimundo Macêdo) convidaram o presidente da Central Geral dos Trabalhadores do 
Brasil, Antônio Neto, e o diretor de Regulamentação da Profissão da SBC, professor Ricardo Anido, 
para debaterem um dos assuntos mais polêmicos da Computação no Brasil: a regulamentação ou não da 
nossa profissão. O artigo apresenta a posição a favor (escrita por Neto) e a posição contra (escrita por 
Anido) de uma maneira simples e direta ao assunto. 

E Agora, José? Essa coluna apresenta um artigo escrito pela mestranda Aracele Garcia de Oliveira 
sobre como entrar em um programa de mestrado nacional. Aracele apresenta 10 dicas que podem 
auxiliar no processo de admissão.  

Em Destaque. Nessa segunda edição, Em Destaque apresenta as estudantes honradas com o primeiro 
Google Prêmio Brazil Women in Technology, ocorrido em 2008. O prêmio visa incentivar mulheres em 
cursos de graduação, mestrado e doutorado nas áreas relativas a Ciência da Computação e Engenharias. 
O concurso brasileiro, que tem apoio da SBC é inspirado no prêmio Anita Borg. A entrega dos prêmios 
ocorreu em dezembro de 2008 na cidade de Belo Horizonte, MG, onde fica a sede de pesquisa e 
desenvolvimento da Google no Brasil. 
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Em Sociedade. Nessa edição, o professor Daniel G. Costa, relaciona o desenvolvimento da 
computação com as tecnologias desenvolvidas na Segunda Guerra Mundial. O artigo apresenta um 
resumo histórico dos acontecimentos mais importantes dessa guerra e os relaciona com o 
desenvolvimento de tecnologias para a guerra – as quais mais tarde seriam exploradas como áreas da 
Ciência da Computação.  

How To. Estávamos (nós editoras da revista) pensando o que seria interessante publicar na SBC 
Horizontes. Então resolvemos olhar as mensagens dos últimos anos da SBC-L e percebemos que 
vários assuntos vão e voltam na lista. Um que sempre gera polêmica é a avaliação de projetos (seja de 
bolsa PQ, universal ou qualquer outro grande edital). Então pensamos que seria muito interessante se 
existisse uma receita de bolo com os passos básicos para escrever um bom projeto, ou pelo menos uma 
lista de “erros a serem evitados”. Desse modo, convidamos alguns pesquisadores brasileiros para 
responder duas perguntas: qual a característica mais importante de um projeto de pesquisa bem escrito 
e quais são os erros mais comuns em um projeto de pesquisa. Se você está pensando em escrever um 
projeto de pesquisa no futuro próximo, não deixe de conferir essas dicas! 

Indústria. Nessa coluna, o aluno Gustavo Prado Alkmim e o professor José Monserrat Neto discutem 
o que é software livre. Os autores definem de maneira muito clara os diferentes tipos de software, os 
quais costumam gerar muita confusão: proprietário, freeware, de domínio público e livre. Além disso, 
eles caracterizam muito bem as propriedades do software para ser considerado livre, além de esclarecer 
dúvidas sobre licenças de software, direitos autorais, copyright e copyleft. Finalmente, também 
apresentam um pouco da história do software livre e as conseqüências de sua utilização. 

Lá de Fora. Pela segunda vez, essa coluna discute oportunidades de realizar doutorado no exterior. A 
novidade é que os autores, Sabrina Marczak e Rafael Prikladnicki, apresentam uma excelente 
comparação entre realizar o doutorado pleno no exterior e realizar apenas um doutorado sanduíche no 
exterior. Os autores se baseiam em suas próprias experiências nessas modalidades de curso e discutem 
questões extremamente relevantes para quem está pensando em cursar o doutorado, ou uma parte dele, 
no exterior. 

Perfil. Na estréia da coluna Perfil, um dos seus editores associados (professor Márcio Delamaro) 
entrevistou o professor alemão Dieter Rombach, diretor-executivo do Instituto de Engenharia de 
Software Experimental em Kaiserslautern. Veja o que o prof. Dieter pensa a respeito da importância de 
uma temporada na indústria para a sua pesquisa, o plano de expandir o Instituto para o Brasil, além de 
outros tópicos interessantes. 

Etc & Tal. Esta coluna continua a moda atual de trilogias e apresenta o segundo artigo da saga sobre 
armazenamento de dados em aplicações Java. O artigo é escrito por Hua Costa, Leonardo Murta e 
Vanessa Braganholo e discute algumas soluções para os problemas de armazenar dados em aplicações 
Java. Além disso, as editoras chefe prepararam um verdadeiro balaio de informações e colocaram nessa 
coluna. No balaio estão: o que os leitores da SBC Horizontes têm a dizer e a perguntar, além de 
referências excelentes (e escolhidas a dedo!) para material publicado por outras sociedades científicas 
que se relacionam aos temas da SBC Horizontes. 

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 

Aproveitamos para agradecer aos participantes do corpo editorial, dos editores associados e dos 
revisores externos pelo excelente trabalho em escolher os artigos que compõem a segunda edição da 
SBC Horizontes. Agradecemos também aos autores dos artigos que tornaram possível a publicação da 
segunda edição da SBC Horizontes. Finalmente, convidamos profissionais e estudantes em Computação 
a submeter novas matérias e artigos para comporem as próximas edições da SBC Horizontes. O prazo 
para submissão de trabalhos para a terceira edição é 20/07/2009. 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 

Sobre as Editoras 

 

Mirella M. Moro é professora adjunta no Departamento de Ciência da 
Computação da Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG. Possui 
doutorado em Ciência da Computação pela University of California in 
Riverside (2007), e graduação e mestrado em Ciência da Computação pela 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Após seu doutoramento, 
passou um ano como PosDoc Junior (bolsa do CNPq) no Instituto de 
Informática da UFRGS. É 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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Empresas juniores para alunos da Computação 
Aproximando universitários do mercado de trabalho. 
  
Thiago Fernandes de Oliveira, thiagofoliveira87@gmail.com, Universidade Estadual de Santa Cruz, 
Ilhéus, Bahia. 

A cada ano, mais empresas juniores dos cursos de Computação são fundadas com o 
objetivo principal de aproximar os estudantes do mercado de trabalho. São diversos 
os casos de sucesso de profissionais que fizeram parte de empresas juniores, 
demonstrando que a participação nessas empresas é uma experiência valiosa para os 
universitários. 

Uma empresa júnior é uma associação civil sem fins lucrativos, constituída e gerida exclusivamente 
por alunos de graduação de estabelecimentos de ensino superior, que presta serviços e desenvolve 
projetos para empresas, entidades e a sociedade em geral, nas suas áreas de atuação, sob a orientação 
de professores e profissionais especializados.  

A empresa júnior normalmente é formada por uma diretoria executiva e conselho de administração, 
possui estatuto e regimento próprios e uma gestão autônoma em relação à administração universitária, 
centro acadêmico ou qualquer outra entidade acadêmica.  

A empresa júnior deve ter como objetivos: 

1.  Proporcionar ao estudante a aplicação prática de conhecimentos teóricos da área de formação 
profissional específica e não específica;  

2.  Desenvolver o espírito crítico, analítico e empreendedor do aluno;  

3.  Intensificar o relacionamento universidade-empresa;  

4.  Facilitar o ingresso de futuros profissionais no mercado de trabalho;  

5.  Contribuir com a sociedade através da prestação de serviços, proporcionando a micro, 
pequenos e médios empresários serviços a custos ligeiramente abaixo dos praticados no 
mercado. 

A empresa júnior não pode ter como objetivos:  

1. Captar recursos financeiros para a instituição de ensino ou para seus integrantes através da 
realização de projetos ou qualquer outra atividade;  

2. Elevar o conceito do curso e instituição de ensino perante o MEC e a sociedade;  

3. Efetuar aplicações financeiras com fins de acúmulo de capital. 

As empresas juniores normalmente são compostas por cinco diretorias executivas: 

Presidência: Representante legal da empresa e responsável por traçar metas para a empresa através de 
planejamentos estratégicos, com o objetivo de fortalecer e ampliar as atividades da empresa.  

Administrativo e financeiro: Organiza e analisa os recebimentos e pagamentos por meio de um 
estudo das movimentações de capital da empresa, identifica no mercado a viabilidade de inserir um 
novo produto e/ou serviço, e analisa o tempo de retorno estimado em relação ao investimento 
necessário. 

Recursos Humanos: Responsável por realizar pesquisas com os funcionários da empresa, a fim de determinar 
os fatores que reflitam em sua motivação, comprometimento e trabalho em equipe, ou que possam influenciar 
no desenvolvimento de suas atividades bem como capacitá-los através de cursos e oficinas.  

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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Marketing: Projeta uma imagem positiva da empresa perante a sociedade e seleciona os canais de 
comunicação mais eficientes para um determinado nicho de mercado através de pesquisas junto ao 
público-alvo.  

Projetos: Gerencia todos os projetos da empresa. Esta é a diretoria que tem relação mais próxima com 
os clientes, além de coletar informações sobre o nível de satisfação com produtos e/ou serviços 
oferecidos, visando à melhoria contínua. 

O aluno que participa do MEJ (Movimento Empresa Júnior) obtém uma experiência profissional muito 
valiosa durante a graduação ao participar da construção e crescimento de uma microempresa. A 
oratória, capacidade de gerenciar e trabalhar em equipe e a relação com o cliente são exemplos da 
experiência que esses universitários acumulam. Tudo isso, aliando teoria à prática.  

O empresário júnior tem a oportunidade de conhecer a fundo o mercado de trabalho antes de nele 
ingressar, aprendendo com seus erros sem o receio de sofrer represálias ou mesmo demissão. Melhor 
capacitado para reconhecer oportunidades, falhas e desafios do mercado, o jovem empresário poderá 
fazer escolhas mais acertadas em um futuro emprego ou no seu próprio negócio. 

A empresa júnior oferece a oportunidade de aliar os ensinamentos teóricos com o ímpeto de inovação e 
experiência prática. Além de promover o aprendizado fora da sala de aula, despertar o interesse do 
aluno pelas diversas áreas do conhecimento e engajá-lo na universidade, a empresa júnior auxilia o 
aluno a desenvolver importantes características de um bom profissional como responsabilidade e 
disciplina.  

Existem muitas empresas no Brasil atuando nas diversas áreas da computação como redes, 
desenvolvimento de websites, sistemas web personalizados, programas para desktop, além de 
consultorias e cursos nas áreas de TI. Além disso, desenvolvem projetos voluntários para o benefício da 
sociedade.  

Normalmente, as empresas juniores apresentam e relatam suas principais ferramentas ou idéias através 
de casos de sucesso apresentados em encontros, seminários ou fóruns de Empresas Juniores, nos quais 
os melhores são premiados. 

 

 
BrasilJr – Confederação Brasileira de Empresas Juniores 

 

Concluindo 

Não perca a oportunidade de ingressar no MEJ (Movimento Empresa Júnior), você só tem a ganhar. 
Uma das grandes lições que aprendemos ao fazer parte de uma empresa júnior é que devemos aprender 
a fazer o difícil, pois o que é fácil todos sabem fazer; dessa forma, compreendemos a importância de 
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nos destacarmos no mercado de trabalho. Se no seu curso não houver uma empresa júnior, não 
desanime; com boas idéias e força de vontade é possível criá-la. Afinal, é preciso que alguém dê o 
primeiro passo. 

Recursos 

Muitas informações sobre empresas juniores podem ser obtidas no site da Confederação Brasileira de 
Empresas Juniores: http://www.brasiljunior.org.br/.  

Lista das federações em cada estado: http://www.brasiljunior.org.br/listarFederacoes.php.  

Lista das principais empresas do Brasil com link para os seus respectivos sites: 
http://www.brasiljunior.org.br/listarEmpresas.php. 

Finalmente a lista dos casos de sucesso aprovados no 16º Encontro Nacional de Empresas 
Juniores(ENEJ): http://www.enejk.com.br/cases.pdf, e o site do 17º ENEJ; uma boa oportunidade para 
submeter casos de sucesso da sua empresa júnior: http://www.enejbh.com.br/.  

Sobre o autor 

 

Thiago Fernandes de Oliveira. Graduando em Ciência da Computação na 
Universidade Estadual de Santa Cruz - UESC, localizada em Ilhéus, na Bahia. 
Integrante da TecnoJr – Empresa Júnior de Ciência da Computação da UESC. 
Bolsista de Iniciação Científica no projeto "Desenvolvimento de uma interface 
web para uma ferramenta de auxílio à identificação de formigas Ponerinae" 
junto ao laboratório de Mirmecologia da CEPLAC - Comissão Executiva do 
Plano da Lavoura Cacaueira. Tem experiência na área de Ciência da 
Computação em Servidores Linux, Programação e Banco de dados. 
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Satisfação Profissional 
“O que esperar de uma empresa, e o que ela espera de você.” 
  
Emanuel Thales Lara Piza, ethales@gmail.com, USP São Carlos 

Conhecimento técnico basta no mercado de trabalho atual? Como se portar em 
relação ao meu futuro? Respondendo a essas perguntas e várias outras, este artigo 
apresenta quatro dicas para se obter satisfação profissional. Algumas delas são 
simples e podem ser agregadas ao seu comportamento hoje mesmo, enquanto outras 
requerem um pouco mais de trabalho. 

Um importante aspecto na vida de todos os seres vivos é o de ser útil em algo, trabalhar por uma 
melhoria para si ou para um grupo, construindo e atingindo objetivos, como fases passadas, em um 
jogo qualquer. Felizmente cada obstáculo ultrapassado nos rende gratificações e conhecimentos que 
serão incorporados em nosso perfil, aprimorando nosso personagem real, que é quem enfrentará os 
desafios da vida real. 

Independentemente do tipo de trabalho que se almeja, uma pergunta que não se cala é: “Você prefere 
fazer aquilo que gosta, ou o que sabe fazer bem?”. A resposta escolhida é a menos errada possível: 
“Prefiro fazer o que gosto e sei fazer bem.”, responde Zezinho, sabendo que na vida real não existe 
uma linha separando as duas coisas. Na verdade, quando se sabe fazer algo a ponto de dominá-lo mais 
do que outras tarefas, o reconhecimento resultará em prazer pessoal, e quando se faz algo que lhe dá 
prazer, a tendência é começar a fazê-lo melhor a cada dia. Esse tipo de resposta teoricamente simples 
tem de ser seguida no dia-a-dia, mas de forma a abrir novas portas à sua frente. Muitas vezes o trabalho 
fácil e sossegado, que você já está acostumado a fazer, tem de ser deixado de lado para dar espaço a um 
trabalho novo, diferente e muitas vezes de maior valor agregado. 

Este artigo segue apresentando algumas dicas para se obter satisfação profissional. Algumas delas são 
simples e podem ser agregadas ao seu comportamento hoje mesmo, enquanto outras requerem um 
pouco mais de trabalho. 

Consistência de Comportamento. Desse modo, é importante estar sempre atento ao que seus 
superiores fazem. Isso pode ser a chave do sucesso dentro de uma empresa! Um quesito importante 
levado em conta na hora de atribuir tarefas é a confiança que seu chefe deposita em você, seus colegas 
de trabalho e seus subordinados. A confiança e outros fatores pesam na hora em que outros buscarem 
por você. Por isso esteja, é necessário manter consistência na atitude e comportar-se como as pessoas 
esperam de você. Claro, tal comportamento deve visar o bem comum, sem perder suas boas 
características e experiências que o fazem quem já é.  

Receber e Defender novas Ideias. Além da consistência de comportamento, é necessário ser 
receptivo a novas ideias bem como saber apresentar as suas novas ideias. Lembre-se que o mercado 
profissional está cada dia mais receptivo a novas tecnologias, e que quem entra nele é encorajado a ter 
opiniões sobre as coisas nas quais atua, inclusive para melhorar o desempenho da empresa como um 
todo. Além disso, o número de empresas onde os funcionários não têm voz é bem menor que há algum 
tempo atrás. A razão para tal mudança é que empresas, onde a comunicação só vinha de cima pra 
baixo, acabaram sendo engolidas por empresas mais dinâmicas, que enxergam seus pequenos 
problemas e os tratam antes que se transformassem em problemas enormes.  

Liderança. Para os que querem formar carreira e crescer na mesma dentro de uma empresa, também 
será necessário desenvolver habilidades de liderança. Um bom líder, principalmente na área da 
computação, é aquele que é respeitado por seus conhecimentos e experiência. Aquele que convence 
com seus argumentos ao invés de impor. Desse modo, ser um “computeiro” tecnicamente competente é 

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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meio caminho andado para se ter sucesso na carreira. 

Mirar no possível. Existe uma diferença entre o possível e o improvável. Possível é tudo aquilo que 
depende principalmente de você; improvável é aquilo que depende mais de sorte ou dos outros do que 
de você. Por exemplo: Você quer ganhar na mega sena. As chances são de 1 para cada 50.000.000.000 
(cinquenta bilhões!!!). A maioria das pessoas avalia as suas chances e decide que simplesmente não dá 
nem para tentar. Se o tempo que você passa pensando nisso ou apostando, você passasse planejando 
algo real dentro das coisas possíveis, com certeza seu futuro profissional já estaria um passo à frente do 
que estará se apenas visar o “sucesso” através de um bilhete de loteria. Ao invés de mirar em algo que 
depende de pura sorte, mire em algo possível. Qual curso lhe interessa e é reconhecido no mercado? 
Quem você conhece que parece ter segurança no que faz, parece ter futuro profissional? Aproxime-se 
destas pessoas. Lembre-se que contato interpessoal é tão importante quanto conhecimento técnico.  

 

E boa sorte! 

 

Recursos 

 
Andréa Pereira, “Buscando a Satisfação Profissional...”.  

http://www.gostodeler.com.br/materia/2233/buscando_a_satisfacao_profissional.html  
Karyne M. Lira. “Satisfação profissional não é igual sucesso profissional”.  

http://karynemlira.com/satisfacao-profissional-nao-e-igual-sucesso-profissional/ 
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(como a Petrobrás Petróleo Brasileiro S.A.). Atualmente desenvolve 
sistemas que auxiliam na tomada de decisão e gerenciamento de recursos no 
setor financeiro pela empresa Luz Engenharia Financeira. 
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Mulheres em Computação: Iniciativas Internacionais 
Veja como o mundo está mobilizado em trazer mais mulheres para a Computação 
  
 
Juliana Freitag Borin, juliana@ic.unicamp.br, Instituto de Computação - UNICAMP. 

Este artigo descreve algumas das principais iniciativas internacionais para atrair, 
manter e apoiar mulheres na computação.  

Inspirar, recrutar e manter mulheres em carreiras ligadas à computação é um desafio em todo o mundo. 
Infelizmente, preconceitos e esteriótipos, muitas vezes inconscientes, têm limitado a diversidade de 
gênero nas áreas tecnológicas trazendo prejuízos para todos nós. Pesquisas mostram que equipes 
compostas por homens e mulheres geralmente são mais criativas e mais eficientes na tomada de 
decisões e na execução das tarefas. Conscientes desse cenário, um número crescente de  fundações sem 
fins lucrativos, instituições educacionais e governamentais têm apoiado iniciativas com a missão de 
aumentar a representatividade feminina na computação e nas engenharias bem como apoiar as 
mulheres que já estão nessas áreas.   

Eventos e Comunidades 
Você já se imaginou em um evento com mais de 1500 mulheres engenheiras e cientistas interessadas 
em tecnologia? O ambiente é cheio de energia e inspirador e você pode experimentá-lo no evento 
“Grace Hopper Celebration of Women in Computing” (GHC). Este evento voltado para mulheres na 
área de tecnologia é organizado anualmente pelo Instituto Anita Borg e um dos seus principais 
objetivos é prover um ambiente onde as mulheres possam fazer contatos que poderão resultar em 
cooperações, oportunidades de trabalho e, porque não, novas amizades. O sentimento de isolamento 
que nós, mulheres na área de computação, muitas vezes sentimos em nossos departamentos e eventos 
técnicos desaparece assim que você chega no GHC. Todas as participantes, sejam elas estudantes, 
professoras, ou mulheres com altos cargos em empresas de sucesso (como por exemplo, Google, 
Microsoft, Intel, Sun, Cisco, IBM, entre outras) são extremamente receptivas e abertas para 
compartilhar suas experiências.  Outro foco deste evento é o recrutamento. Diversas empresas montam 
stands onde é possível obter informações sobre as oportunidades de trabalho e estágio, entregar o 
currículo em mãos para um recrutador e, claro, pegar vários souvenirs especialmente produzidos para o 
público feminino. Além de sessões para apresentação de trabalhos técnicos, o evento oferece uma 
variedade de painéis e palestras sobre assuntos de interesse para mulheres na área de tecnologia, por 
exemplo, como melhorar o ambiente de trabalho em departamentos de computação, como usar seu 
conhecimento técnico em prol da sociedade, como desenvolver uma atitude de liderança, como manter 
o equilíbrio entre a vida pessoal e a carreira e como recrutar mais mulheres para os cursos de 
computação. 

Outra iniciativa do Instituto Anita Borg é a lista de discussão Systers, criada em 1987. Esta 
comunidade, que é a maior do mundo para mulheres na computação, provê um espaço privado para as 
mulheres buscarem conselhos e discutirem os obstáculos que enfrentam em um ambiente 
predominantemente masculino. A lista também é uma ótima fonte de informações sobre diversas 
oportunidades (bolsas, eventos e outros projetos) voltadas para mulheres na computação.   

Em 2006, durante um dos painéis no GHC e com o apoio do Instituto Anita Borg, foi criada a 
comunidade Latinas in Computing voltada para mulheres latinas na computação. Além de oferecer um 
espaço de discussão, como na comunidade Systers, a Latinas in Computing mantém um programa 
chamado MentorNet que liga estudantes de graduação, pós-graduação, pós-doutorado e professores de 
engenharia, matemática e tecnologia em início de carreira com profissionais da mesma área para uma 
relação mentor-pupilo. Desde 2007, a comunidate tem participado ativamente do GHC organizando 
painéis e encontros para as latinas presentes no evento.  
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Desfazendo esteriótipos 

A professora Karen Panneta, do curso de Engenharia Elétrica e Computação da Universidade de Tufts 
– Massachusetts – EUA, nunca aceitou o esteriótipo criado para as engenheiras. Segundo ela, as 
estudantes de engenharia com quem ela convivia eram muito diferentes daquela imagem “de uma 
garota sentada em um porão com caixas de pizzas e focada apenas no trabalho”. Para ajudar a desfazer 
esse mito das engenheiras nerds, em 1996, Karen começou o programa Nerd Girls. Este grupo – 
formado  a cada ano por 14 alunas de graduação em engenharia – trabalha em projetos de consciência 
social tais como limpeza do meio-ambiente, energia verde ou mobilidade para pessoas com 
deficiências físicas.  

Recentemente, o grupo expandiu suas fronteiras para fora da universidade de origem e em sua página 
na Internet formou-se uma comunidade que cresce a cada dia com a adesão de estudantes do mundo 
inteiro que contribuem com textos para o blog e também com idéias e questionamentos no fórum de 
discussões. O grupo também tem despertado a atenção da mídia e já recebeu uma proposta para estrear 
um reality show. Algumas das idéias pregadas pela comunidade são: Brains are beautiful, Geek is Chic 
e Smart is sexy. 

Atraindo mais mulheres para Computação 

Para que se tenha mais mulheres na computação, é importante que elas despertem o interesse por 
tecnologia desde cedo. Além disso, pais e professores devem estar informados sobre as carreiras em 
tecnologia para que, muitas vezes inconscientemente, não desencoragem suas filhas e alunas a optar 
por áreas relacionadas a computação com preconceitos do tipo “mulheres não são boas em 
Matemática” ou “Computação é coisa para homem”. Com essa visão, os programas Girls Go Tech e 
Sally Ride Science mantêm websites e atividades como acampamentos, festivais e conferências onde 
meninas, pais e professores têm contato com diferentes tecnologias e aprendem sobre as diversas 
carreiras tecnológicas.  

Iniciativas da ACM e do IEEE 

A ACM (Association for Computer Machinery), a associação americana de computação, possui um 
grupo especial, chamado ACM-W (ACM's Committee on Women in Computing), para celebrar, 
informar e dar suporte às mulheres em computação bem como trabalhar com a comunidade de 
cientistas, empresários, educadores e políticos para melhorar o ambiente educacional e de trabalho para 
as mulheres. O ACM-W tem embaixadoras em várias partes do mundo que desenvolvem atividades 
relacionadas com os objetivos do grupo. No Brasil, a embaixadora é a Profa. Claudia Bauzer Medeiros 
do Instituto de Computação da UNICAMP.   

O IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers), uma associação profissional internacional 
para o avanço tecnológico, mantém o grupo WIE (IEEE Women in Engineering) que tem a missão de 
inspirar, engajar e encorajar as mulheres afiliadas ao IEEE ao redor do mundo. O WIE organiza 
encontros dentro de conferências e simpósios para que as mulheres tenham oportunidade de se 
conhecer. Outra iniciativa do grupo é a revista “IEEE Women in Engineering Magazine” que publica 
artigos que mostram, em especial, a natureza interdisciplinar da engenharia.  

Tanto o ACM-W como o WIE mantêm um informativo periódico que traz as notícias sobre suas 
atividades realizadas em todo o mundo.  

Concluindo 

Este artigo trouxe uma pequena amostra das iniciativas internacionais criadas para atrair, manter e 
apoiar as mulheres na computação. Muitos dos obstáculos que as mulheres enfrentam no Brasil estão 
presentes em outras partes do mundo e participar das iniciativas internacionais nos ajuda a entender 
melhor esses obstáculos e a encontrar soluções para derrubá-los.  
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Recursos 

ACM-W : http://women.acm.org/ 

Engineer your life : http://www.engineeryourlife.org/ 

Girls Go Tech : http://www.girlsgotech.org/ 

Grace Hopper Celebration of Women in Computing 2009 : http://www.gracehopper.org/2009/ 

IEEE WIE : http://www.ieee.org/women 

Instituto Anita Borg : http://www.anitaborg.org/ 

Latinas in Computing : http://anitaborg.org/initiatives/systers/lic/ 

MentorNet : http://www.mentornet.net/lic/  

Nerd Girls : http://www.nerdgirls.org/ 

NSF – ADVANCE : http://anitaborg.org/files/businesscasegenderdiversity.pdf 

Sally Ride Science : http://www.sallyridescience.com/ 

Systers : http://anitaborg.org/initiatives/systers/  

The Business Case for Gender Diversity : http://anitaborg.org/files/businesscasegenderdiversity.pdf 

 

Sobre a autora 

 

Juliana Freitag Borin é doutoranda no Instituto de Computação da UNICAMP, 
com mestrado em Ciência da Computação pela UNICAMP (2004) e 
bacharelado em Informática pela UNIOESTE (2002). Desenvolve pesquisas em 
redes Wi-fi (IEEE 802.11) e WiMAX (IEEE 802.16), investigando mecanismos 
para provisão de Qualidade de Serviço. Membro dos grupos Systers, Latinas in 
Computing e IEEE WIE e criadora do blog Brazilian Women in Information 
Technology (brazilianwomenit.blogspot.com).  

  
 
 



Debate 

 Volume 2 - Número 1 - Abril 2009 | SBC HORIZONTES | 17 

Regulamentação da Profissão 
  
Antônio Neto, presidência@cgtb.org.br, Central Geral dos Trabalhadores do Brasil 
Ricardo Anido, ranido@ic.unicamp.br, UNICAMP 

A regulamentação da profissão de Informática é um assunto extremamente 
importante e em constante discussão na nossa sociedade. Para a primeira edição da 
coluna Em Debate, convidamos o profissional Antônio Neto e o professor Ricardo 
Anido para exporem seus motivos a favor e contra a regulamentação. 

SIM à Regulamentação, por Antônio Neto 

Discussão recorrente desde a década de 70 do século passado, a regulamentação profissional no setor 
de informática desperta debates acalorados entre radicais, sectários e pessoas de bom senso de ambos 
os lados. As posições são fortes, os argumentos usados para defendê-las extremamente variados e o 
consenso entre as partes ainda não dá para vislumbrar. O Congresso Nacional, nas últimas quatro 
décadas, já se debruçou sobre mais de uma dezena de projetos de Lei versando sobre o tema e não 
chega a um consenso mínimo que permita aprová-los. 

A nosso ver, não há como não defender a regulamentação e, por acharmos isto tão óbvio, não iremos 
nos centrar aqui em apenas defender a idéia, mas, principalmente, mostrar como a posição contrária 
não se sustenta. 

Os defensores da não regulamentação para os profissionais de informática centram seus motivos, para 
defender sua posição, em algumas alegações principais, quais sejam: não é adequada a existência de 
regulamentação em nenhuma área e não devemos ficar criando mais autarquias federais; a 
regulamentação só deveria se dar para profissões que envolvam sério risco à população e/ou ao país, o 
que não seria o caso da informática, segundo eles; não é conveniente criar uma “reserva de mercado”, 
pois eliminaria a criatividade e a inovação visto que impediria a entrada de “gênios” que não 
atendessem as exigências para exercer a profissão; e, por fim, a regulamentação atrapalharia a saudável 
relação patrão empregado no setor. 

Uma série de equívocos como veremos a seguir. As argumentações partem de uma premissa 
extremamente errada, a de que vivemos no país ideal e não no Brasil real, e se baseia, na maioria dos 
casos, em exceções e não na regra, no que é majoritário. Senão vejamos. 

Nosso país é fortemente burocrata e com uma pesada cultura cartorial herdada dos portugueses e 
enraizada em nossas instituições por mais de 500 anos. As relações na sociedade não têm como não 
refletir isto. Por isto os intermináveis papelórios, os prolixos verborragismos e, por que não, os 
conselhos profissionais. Não ter uma profissão regulamentada poderia ser mais adequado em um país 
em que não houvesse conselhos, mas aqui, onde todos os aspectos profissionais gravitam em torno dos 
sindicatos e dos conselhos, é uma loucura e faz-nos chegar ao quadro que estamos e que citaremos um 
pouco mais na seqüência. Parodiando o Barão de Itararé, ou regulamentamos a profissão ou acabemos 
com todos os conselhos. O que não dá mais é ver pessoas falando contra a regulamentação na 
informática e se identificando com a carteira do seu conselho profissional. 

Algumas pessoas mal informadas alegam que a informática não precisa de regulamentação porque não 
é como a medicina e a engenharia que, no seu exercício, envolvem risco às pessoas. Vou mais além, 
como os advogados, também, que não matam pessoas, mas, com uma atuação de má fé, podem 
prejudicar sobremaneira uma ou várias pessoas. 

Pois bem, quem faz os programas que o engenheiro usa para calcular suas edificações? Quem 
programa os equipamentos dos médicos? Quem programa sinais de trânsito, pontes, guindastes, 
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locomotivas, etc., etc., etc., que podem fazer estragos monstruosos? Quem foram os responsáveis pela 
quase eliminação do governador Leonel Brizola da disputa pelo governo do RJ (lembram-se da 
Proconsult?)? E de quais profissionais é a responsabilidade pela programação dos radares da 
Amazônia, do recolhimento do Imposto de Renda e das eleições gerais no país? E de todo setor 
bancário? Isto para ficar na camada mais aparente, pois em todas as camadas a informática afeta diária 
e decisivamente a vida do cidadão, das empresas e dos governos. E este profissional não pode ser 
responsabilizado porque não se sabe o que ele, de fato, é? Sinceramente, vamos falar sério! 

Vamos à prática de argumentar pelas exceções. Os críticos da regulamentação costumam alegar que 
Bill Gates não existiria se ele vivesse em um país com a profissão regulamentada. E que a 
regulamentação impediria a atividade de outras infinidades de geniozinhos autodidatas por ai. Mentira! 
Quantos geniozinhos de fato existem? Quantos você conhece? Esta alegação nos lembra o argumento 
de detratores da Lei de Crimes por Computador quando argumentam que penalizar o indivíduo que 
quebra segurança de sites é desestimular a criatividade de alguns gênios e perder competitividade em 
caso de uma guerra. Maravilha! Por analogia, vamos incentivar os ladrões de banco a desenvolverem 
técnicas modernas de quebrar segredo dos cofres para podermos resgatar o dinheiro que nos foi levado 
pelos grandes bancos americanos em caso de uma guerra com os Estados Unidos e premia-los por isto, 
ok? 

E o Bill Gates? Todos os modelos de regulamentação que temos proposto pressupõem a exigência de 
capacidade técnica comprovada apenas para os gerentes, líderes e/ou responsáveis pelo projeto. Pelo 
que nos consta, Bill Gates jamais foi o responsável (nem o principal executivo da empresa ele era) 
pelos seus projetos, e se fosse poderia contratar um gerente credenciado e continuar trabalhando 
normalmente. E os geniozinhos não seriam, em hipótese alguma, excluídos do mercado. Eles seriam, 
como qualquer pessoa de juízo e bom senso iria exigir, supervisionados por alguém que tivesse noções 
multidisciplinares e que colocasse ordem na casa. E não poderia fazer qualquer coisa que lhe desse na 
telha, sem a menor responsabilidade, como, com certeza, todos nós gostaríamos que acontecesse no 
desenvolvimento de algo que afetasse nossa saúde, segurança, dinheiro, governo, etc. 

Na verdade, esta questão da não reserva de mercado é mais séria. O que os detratores da idéia querem é 
manter a reserva para a sua profissão e não permitir a reserva para as profissões de informática. Temos 
ótimos profissionais que sabem tudo de alguma área específica, mas que não podem trabalhar naquela 
área por não ter reconhecimento profissional. Agora os outros profissionais como professores, médicos 
e engenheiros podem, e exigem, invadir nossa área sem nem pedir licença. É um disparate! Se querem 
exercer a profissão, o que é saudável para dar o tom multidisciplinar das aplicações da informática, que 
se credenciem para tanto e a nossa idéia é que isto seja estimulado e não haja nenhuma grande 
restrição. 

E, por último, mas não menos importante, analisemos a idéia de alguns empresários de que a 
regulamentação vai afetar profundamente seu relacionamento com seus funcionários. Na verdade, uma 
regulamentação deveria interferir sim na inflexão da curva de aviltamento dos salários no setor nas 
últimas décadas e na retomada do charme da profissão. Hoje temos analistas de sistemas, profissionais 
de nível superior, ganhando menos de dois salários mínimos mensais e, em parte por isto, vagas 
sobrando aos borbotões nas faculdades do país. E pessoas com nível superior, depois de um 
investimento próprio ou do governo enorme para que ele se formasse, vendendo bugigangas, dirigindo 
táxis, gerenciando restaurantes, etc. 

E o governo fazendo de tudo para incentivar a formação de um contingente em torno da centena de 
milhares de técnicos para atender as necessidades das empresas brasileiras. Sem regulamentação será 
muito difícil se conseguir isto! É bem mais do que dobrar a quantidade de estudantes matriculados nas 
faculdades de informática do país. Muito difícil que o jovem que vai entrar na faculdade agora releve a 
questão da insegurança jurídica em um país cartorial (o que ele será enfim?) e escolha uma profissão 
que não tem a vistosa carteirinha que o colega dele que fará contabilidade, engenharia, medicina, 
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nutrição ou uma infinidade de outros, vai ter. E, se não bastasse tudo isto, até o governo se ressente de 
não ter como criar a carreira de estado para uma profissão que, no nosso modelo burocrático, não existe 
de direito apesar de existir, aviltada, na prática. 

Portanto, se queremos continuar como um dos países mais avançados em termos de informatização, se 
queremos continuar a prover qualidade e produtividade sistêmica para a  economia como um todo, se 
queremos nos tornar um player de respeito no mercado internacional de serviços de informática, não 
temos dúvida: temos que regulamentar urgentemente a profissão na área das tecnologias da 
informação. E há clima para isto no Congresso Nacional. Basta apenas que os inimigos da idéia vistam 
a roupagem de patriotas, parem de fustigar a idéia e passem a dar sugestões de como fazer da melhor 
maneira. Não temos dúvida disto! 

 

 

NÃO à Regulamentação, por Ricardo Anido 

A maioria dos países regula de uma forma ou outra o exercício de algumas profissões. A razão 
principal é que, em algumas profissões, a atividade de um profissional pode causar dano grave e de 
difícil reparação ao seu cliente.  A razão de o estado intervir e regular uma determinada atividade tem o 
propósito de defender o cidadão comum (cliente) de maus profissionais. Ou seja, a regulamentação 
existe para proteger a sociedade. Exemplos comuns de profissões regulamentadas em vários países são 
dentistas e médicos. 

No Brasil, o uso da regulamentação como forma de proteção da sociedade parece ter passado para 
segundo plano. Os brasileiros simplesmente valorizam profissões regulamentadas, como se a 
regulamentação, e existência de conselho profissional, colocasse essa profissão em um patamar 
superior em relação a outras profissões. De acordo com um levantamento do Observatório 
Universitário (Instituto Data Brasil), no ano de 2004, os cursos de graduação vinculados às dezoito 
profissões regulamentadas com exigência de diploma de curso superior representavam 67% do total de 
cursos de graduação existentes no país. Mais impressionantemente, o número de matrículas em cursos 
vinculados a profissões regulamentadas representavam 79% de todas as matrículas. Ou seja, existe 
muito pouca oferta de cursos em profissões não regulamentadas, mas isso parece ser explicado pela 
demanda, já que os alunos preferem ingressar em cursos de profissões regulamentadas.  

O fato de profissões regulamentadas serem valorizadas no Brasil não justifica a regulamentação de toda 
e qualquer atividade profissional. Em uma profissão regulamentada, a permissão para atuar na 
profissão é baseada, no modelo mais freqüente, na obtenção de um diploma de graduação em um curso 
específico. Para exercer aquela atividade, o profissional deve obrigatoriamente registrar-se junto ao 
Conselho de Profissão. Para permitir o funcionamento do respectivo Conselho, os profissionais devem 
pagar uma taxa de contribuição anual. Para algumas profissões, como Medicina, a regulamentação 
rígida exemplificada acima, com base em diploma, é o melhor meio encontrado para proteção da 
sociedade. Em outras profissões, a regulamentação baseada em diploma é não somente desnecessária 
mas prejudicial aos interesses da sociedade.  

As profissões normalmente regulamentadas em outros países têm ainda duas características 
importantes. A primeira é que o exercício da atividade tem que requerer um conhecimento técnico, 
científico ou tecnológico avançado; a segunda é que os clientes procuram diretamente os profissionais 
para obterem o serviço. No caso específico da informática, a primeira característica (conhecimento 
técnico sofisticado) está obviamente presente; no entanto, a segunda característica (contratação de 
serviços diretamente pelo cidadão) certamente não está presente. Pessoalmente, não conheço um único 
caso de um cidadão (pessoa física) que tenha contratado um profissional de informática para, por 
exemplo, desenvolver um software. Um cidadão normalmente compra um software – e nesse caso, 
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como para qualquer outro produto, já há dispositivos legais para resolver eventuais disputas sobre a 
qualidade do software adquirido. Uma empresa normalmente contrata um profissional para desenvolver 
um software, ou adquire um software de outra empresa. Também nesses casos, de relação comercial 
entre empresas, ou de relação trabalhista entre uma empresa e o profissional, já existem meios legais 
suficientes, na legislação existente, para que as empresas possam resolver pendências e proteger-se de 
maus profissionais. 

Nos dias de hoje, a multidisciplinaridade é um dos principais fatores no desenvolvimento de inovação e 
na melhoria de desempenho de pessoas, sistemas e processos. E a área de  informática é um dos mais 
importantes pontos de confluência entre diversas disciplinas, gerando novas competências e 
modificando antigas profissões. Em muitas das novas competências é essencial ter conhecimento em 
mais de uma área, como biologia e informática (bioinformática), robótica e computação (mecatrônica), 
e outras. A regulamentação da profissão na área de Informática em moldes antigos, como uma 
profissão estanque, dificultaria muito a saudável interação existente com outras áreas.  

A restrição do exercício da profissão na área de Informática a detentores de diplomas de alguns cursos 
não condiz com a realidade, nem no Brasil nem no exterior. Em nenhum país com economia avançada 
essa restrição existe: Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha, Japão, Itália, Canadá, por 
exemplo, não restringem a atuação de profissionais da área. Nossos concorrentes diretos na busca por 
atração de oportunidades na área de informática, em especial Índia, China, Irlanda e Rússia, também 
não colocam qualquer restrição à atuação na área. Se a profissão fosse regulamentada na Suíça, Tim 
Berners-Lee não teria inventado e implementado a primeira versão da World Wide Web, já que ele tem 
um diploma de Física. Raymond Samuel Tomlinson, com diploma de Engenharia Elétrica, fosse a 
profissão regulamentada nos EUA, não teria construído o primeiro sistema de correio eletrônico. Bill 
Gates, primeiro programador e fundador da Microsoft, não terminou seu curso de graduação em 
Harvard e não poderia ter trabalhado na área e iniciado a maior empresa de software do mundo. 

E como ficaria o movimento de software livre? O desenvolvimento de software de forma cooperativa e 
distribuída é um dos exemplos mais interessantes e bem sucedidos do uso da tecnologia da Internet 
para o bem da sociedade. Pessoas com interesses comuns e conhecimento de programação têm 
desenvolvido soluções avançadas de software, de alta qualidade, que são utilizadas gratuitamente, tanto 
por empresas, governos ou indivíduos.  Através de mecanismos às vezes complexos de revisão para 
garantia de qualidade, a comunidade de software livre consegue  permitir que qualquer pessoa 
contribua no desenvolvimento dos aplicativos. As contribuições são aceitas considerando 
exclusivamente a qualidade do código produzido, não importando a nacionalidade, formação escolar ou 
profissão do contribuinte.  Muitos médicos, engenheiros, músicos, físicos, biólogos, dentistas, 
matemáticos e outros profissionais participam ativamente do desenvolvimento de software livre, com o 
conhecimento em programação adquirido de forma auto-didata. 

Há ainda vários outros argumentos contra a regulamentação rígida, baseada no diploma.  A 
regulamentação não se aplicaria a profissionais trabalhando em outros países, de forma que as 
empresas poderiam contratar profissionais fora  do país para desenvolver produtos que seriam vendidos 
no país, criando uma reserva de mercado ao contrário, para estrangeiros. O Brasil já tem atualmente um 
grande déficit de profissionais na área de informática, e esse déficit tende a crescer, considerando que o 
mercado de software e serviços de TI no país deve crescer 15% ao ano, saltando de R$ 10,46 bilhões 
em 2007 para R$ 15,91 bilhões em 2010 (previsão 3B/IDC); restringir a atuação de profissionais auto-
didatas competentes, além de coibir a multidisciplinaridade, certamente não vai contribuir para reduzir 
o déficit projetado. 

A SBC, desde sua fundação, em 1979, tem se debruçado sobre o tema da regulamentação da profissão 
na área de Informática. A diretoria da SBC considera que, no interesse da sociedade brasileira, o 
exercício de atividades econômicas, ofícios ou profissões relacionadas com a área de Informática deva 
ser livre em todo o território nacional, independentemente de diploma de curso superior, comprovação 
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de educação formal ou registro em conselhos de profissão. A diretoria da SBC apóia um modelo de 
regulamentação da profissão em moldes mais condizentes com a sociedade moderna e com as 
especificidades da área, que garanta o real livre exercício das profissões de informática, e impeça que 
outros conselhos de profissões existentes tomem para si algumas dessas atribuições, como vem sendo 
tentado, em grande prejuízo para a sociedade. A diretoria da SBC propõe ainda a criação de um 
Conselho de Profissão, de filiação não obrigatória, que seria responsável pela criação, manutenção e 
aplicação de um Código de Ética para a área.  

A SBC entende que, para proteger os trabalhadores da área de informática, e lutar por melhores salários 
e condições de trabalho, o único caminho é fortalecer os sindicatos e as associações de classe. A 
proteção artificial que uma regulamentação da profissão baseada na exigência de diploma fornece aos 
trabalhadores da área de informática, pela restrição à atuação de profissionais competentes que não têm 
diploma, ou têm diploma em outra especialidade, é prejudicial à sociedade como um todo, além de 
fazer o país rapidamente perder competitividade, com grande prejuízo para as empresas, fechando um 
círculo vicioso que acabaria por diminuir o número de postos de trabalho na área de informática. 

Sobre os autores 

 

Antônio Neto é presidente da Central Geral dos Trabalhadores do Brasil (CGTB), do Sindicato 
dos Trabalhadores em Processamento de Dados de São Paulo e membro do Conselho de 
Desenvolvimento Econômico e Social (CDES) e do Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Industrial (CNDI). 

 

Ricardo 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. É Diretor de Relações Profissionais da SBC.  
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10 Passos Rumo ao Mestrado 
Seja aprovado em um programa de Pós-Graduação, em nível  de mestrado em Computação. 
  
Aracele Garcia de Oliveira, aracele@inf.ufsc.br, UFSC, Florianópolis-SC. 

Este artigo relata alguns passos considerados importantes para a admissão em um 
mestrado acadêmico nacional. Alguns dos passos seguem o calendário de inscrição 
do programa escolhido, outros, você pode ir desenvolvendo durante os anos em que 
estiver estudando na graduação. 

O interesse pela realização de um mestrado surge geralmente durante a graduação. Alguns optam por 
conhecer melhor o mercado de trabalho antes de partir para a pesquisa, o que também é importante e 
proporciona um amadurecimento pessoal e profissional. Este interesse pode vir por insistências, 
pressões sociais, necessidade profissional ou por puro desejo de pesquisar e contribuir com a sociedade 
em geral. Sem dúvida as expectativas são altas e os desafios idem. De qualquer forma, antes de 
proceder com o artigo, é importante distinguir as categorias de estudos acadêmicos: 

• Graduação: bacharelado, licenciatura, tecnológico 
• Pós-Graduação 

o Lato Sensu: especialização 
o Scricto Sensu: Mestrado (acadêmico e profissional), doutorado, pós-doutorado. 

A seguir, são apresentadas 10 dicas básicas para se obter sucesso na admissão para o mestrado em 
Ciência da Computação. 

1. Escolha entre o mestrado profissional e o acadêmico. É importante saber diferenciar essas duas 
categorias de mestrado. Segundo a CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior), o “Mestrado Profissional” é a designação do mestrado que enfatiza estudos e técnicas 
diretamente voltadas ao desempenho de um alto nível de qualificação profissional. Esta ênfase é a única 
diferença em relação ao Acadêmico. Ambos tipos de mestrado conferem idênticos grau e prerrogativas, 
inclusive para o exercício da docência. Além disso, como todo programa de pós-graduação stricto sensu, 
ambos têm a validade nacional do diploma condicionada ao reconhecimento prévio do curso. 

2. Tente desenvolver pesquisa durante a graduação. É interessante que o candidato ao mestrado 
tenha desenvolvido, durante a graduação, atividades de pesquisa ou outras atividades relacionadas à 
linha de pesquisa pretendida. Uma das principais atividades da graduação é a monografia. Nesse caso, 
se o estudante está pensando em se candidatar para mestrado em uma área específica, seria interessante 
que o mesmo desenvolvesse sua monografia na área desejada. Outras atividades incluem estágios, 
iniciação científica, apresentação de trabalhos e publicação de artigos. Todas essas mostram experiência 
na área escolhida (banco de dados, engenharia de software, redes de computadores, lógica, ...).  

3. Procure por instituições de ensino que possuam o mestrado em sua área de interesse. No 
portal da CAPES você consegue buscar programas de pós-graduação por área, por conceito e por 
região/instituição. Acesse http://www.capes.gov.br/cursos-recomendados. A CAPES atribui aos 
programas de pós um conceitos que varia de 1 a 7. Para programas que oferecem somente o mestrado, 
a nota máxima é 5, enquanto que, para programas que também oferecem doutorado, a nota máxima é 7. 

4. Tente conhecer pessoalmente a estrutura oferecida pelo programa de mestrado. Converse 
com o coordenador do curso e se possível com o professor da linha de pesquisa escolhida. Muitos 
programas exigem que este contato seja feito antes da realização da inscrição. Desse modo é muito 
importante visitar a página pessoal deste professor, identificar o seu currículo, os projetos dos quais ele 
faz parte, o material já publicado (artigos, livros, orientações, etc.), entre outras informações. 

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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5. Contate outros alunos de mestrado. O contato com ex-alunos ou atuais mestrandos pode ser 
interessante para você obter informações e pontos de vista diferenciados. Normalmente na própria 
página do programa você encontra os nomes e e-mails. 

6. Escolha com cuidado suas referências. É certo que você precisará da carta de recomendação de 
dois ou mais professores (ou profissionais qualificados) cujo contato tenha acontecido na graduação, no 
trabalho, na especialização, etc. Portanto, uma relação baseada na ética, no trabalho e na confiança será 
bem importante. Nestas cartas normalmente se pretende saber como o recomendante conheceu o 
candidato, há quantos anos se conhecem e algumas características do candidato são analisadas, tais 
como: conhecimento adquirido, dedicação, competência profissional, maturidade, compreensão oral, 
originalidade e clareza de escrita. 

7. Faça o POSCOMP. Muitos programas exigem que o candidato faça o Exame Nacional para 
Ingresso na Pós-Graduação em Computação (POSCOMP). Planeje-se e comece a estudar para a prova. 
Mais informações na página da SBC, item POSCOMP. 

8. Escreva e atualize seu Lattes. O Currículo Lattes do candidato normalmente é exigido como 
parte da documentação, assim como cópias do histórico escolar e do diploma de graduação. Sugiro a 
leitura da coluna “How To” da 1ª edição da SBC Horizontes, onde Agma e Caetano Traina 
apresentam os princípios básicos para preparar o Currículo Lattes. 

9. Planeje sua pesquisa. O pré-projeto de pesquisa de mestrado é geralmente solicitado pelas 
instituições de ensino no ato da inscrição. Após a escolha da linha de pesquisa, você deverá escrever 
um documento coerente, claro e adequado ao projeto e linha de pesquisa do programa. 

10. Estude Inglês. Muito importante e necessário é o conhecimento da língua inglesa. É certo que 
você terá que ler muitos artigos e livros em inglês durante o seu mestrado. Além disso, muitos eventos 
e periódicos exigem que os artigos submetidos estejam nesta língua. 

Concluindo 

Fique atento ao período de inscrições identificando algum folder fixado em sua instituição de ensino, 
através da própria página dos programas e participando de listas como a da Sociedade Brasileira de 
Computação (https://grupos.ufrgs.br/mailman/listinfo/sbc-l). Outra dica é que algumas instituições 
aceitam alunos para cursar diretamente o doutorado, desde que possuam um perfil sólido de 
desenvolvimento de pesquisa e excelente histórico escolar na graduação. Mas se o mestrado é o seu 
objetivo, trace metas ainda na graduação, faça todas as atividades com atenção e dedicação. Boa Sorte! 

Recursos 

Portal da Sociedade Brasileira de Computação: www.sbc.org.br 

Portal da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior: www.capes.gov.br 

Em www.livemocha.com você se inscreve gratuitamente em cursos de várias línguas e interage com 
falantes nativos ao redor do mundo. 

Sobre a autora 

 

Aracele Garcia de Oliveira é mestranda em Ciência da Computação na Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC-SC), linha de Pesquisa em Inteligência Computacional. Especialista 
em Administração de Sistemas de Informação pela Universidade Federal de Lavras (UFLA-
MG) e Bacharel em Ciência da Computação pelo Centro Universitário de Formiga (UNIFOR-
MG). 
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Google Prêmio Brazil Women in Technology Award 
Conheça as ganhadoras da primeira edição do prêmio no Brasil 
  

Com o baixo índice de mulheres que terminam 
cursos de Computação e Engenharias, a Google 
lançou em 2008 o Prêmio Brazil Women in 

Technology. Confira neste artigo as alunas 
ganhadoras da primeira edição deste prêmio no 
Brasil. 

É notório o baixo índice de mulheres que terminam cursos 
como Ciência da Computação e Engenharias. Por esse 
motivo foi lançado pelo Google o Prêmio Brazil Women in 
Technology (Mulheres brasileiras na Tecnologia), que visa 
incentivar mulheres em cursos de graduação, mestrado e doutorado nas áreas relativas a Ciência da 
Computação e Engenharias. O concurso brasileiro, que tem apoio da Sociedade Brasileira da 
Computação (SBC), é inspirado no prêmio Anita Borg, que premia mulheres envolvidas com 
tecnologia em outras partes do mundo. A entrega dos prêmios ocorreu em dezembro na cidade de Belo 
Horizonte, MG, onde fica a sede de pesquisa e desenvolvimento da Google no Brasil. 

“No Google buscamos talentos e notamos que há um baixo índice de mulheres na área de tecnologia. 
[Nesse mercado] há falta de incentivo para que mulheres que iniciam faculdade ou cursos técnicos 
concluam seus estudos. É um espaço em que ainda existe uma grande predominância masculina”, 
afirmou Patricia Prieto, gerente de captação de talentos do Google Brasil. 

As finalistas passaram por três etapas até serem selecionadas. Na primeira, foram analisadas suas cartas 
de recomendação e projetos enviados em inglês. Na segunda etapa, as estudantes foram entrevistadas 
por pesquisadores do Google e, na terceira fase, discutiram seus projetos. As vencedoras receberam 
laptops e realizaram uma visita especial ao escritório de engenharia do Google em Belo Horizonte. A 
iniciativa brasileira é inspirada no prêmio Anita Borg que, em diversos países, destaca ações de 
mulheres envolvidas com tecnologia. 

“Ficamos felizmente surpreendidos com o número de inscrições e com a qualidade dos trabalhos 
recebidos já no primeiro ano do prêmio”, diz Berthier Ribeiro-Neto, diretor da Google Brasil. “Para 
o Google é uma satisfação muito grande poder incentivar o desenvolvimento dessas jovens”, completa. 

Conheça a seguir, um pouco mais das alunas extraordinárias que conquistaram este prestigiado prêmio. 

Conheça as Alunas Premiadas 

Carla Geovana do Nascimento Macário 
Doutoranda em Ciência da Computação – UNICAMP/SP 

Carla fez faculdade em Brasília, na UnB e mestrado na Eng. Elétrica da 
Unicamp. Atualmente, é aluna de doutorado no IC/Unicamp, sob orientação da 
Profa. Claudia Bauzer Medeiros. É pesquisadora da Embrapa, lotada na Embrapa 
Informática Agropecuária, que fica aqui em Campinas também. Desde 2006, está 
afastada de suas atividades para desenvolver seu curso de doutorado. Vários 
fatores a motivaram para participar deste concurso: o objetivo, que era de motivar 
mulheres na computação; a empresa patrocinadora, que é o sonho de consumo de 

várias pessoas; a Claudia que está sempre incentivando suas alunas a participarem de eventos 
semelhantes (em 2007 tentou o Grace Hopper). Carla continua impressionada com o efeito que este 
concurso tem. Até hoje pessoas a cumprimentam pelo prêmio. No seu caso, foi feita uma matéria 
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vinculada na Embrapa e em outros jornais relacionados à agricultura, o que foi interessante. Além 
disso, o presidente da empresa enviou uma mensagem lhe parabenizando. Carla acredita que isso abrirá 
portas para outros eventos. Para incentivar a participação de outras meninas nas próximas edições do 
concurso, só existe uma dica: acreditar sempre. Carla não esperava ser uma das ganhadoras, mas 
mesmo assim se inscreveu. Acredita que a oportunidade de conhecer outras meninas e discutir sobre a 
mulher na computação foi demais. Além, é claro, da viagem, presentes e visita à Google.  Seus planos 
atuais de carreira incluem publicar trabalhos, defender seu doutorado, retornar à Embrapa (no próximo 
ano), desenvolver projetos de pesquisa na Empresa e se der tudo certo, iniciar algumas atividades de 
motivação para mulheres.  

Ingrid Oliveira de Nunes 
Doutoranda em Informática – PUC-Rio 

Ingrid Oliveira de Nunes obteve recentemente o título de mestre em Informática e 
iniciou seu doutorado em Ciência da Computação na Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), orientada pelo Prof. Carlos Lucena. Sua 
área de pesquisa é Engenharia de Software, focando principalmente em Sistemas 
Multi-agentes e Linhas de Produto de Software. Sua participação no concurso foi 
motivada pelo seu orientador e professores da Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (UFRGS), universidade na qual fez seu curso de graduação. Dentre os 

professores, o Prof. Carlos Lisboa foi um grande incentivador. Além disso, Ingrid já havia discutido 
algumas vezes o assunto de mulheres na computação com seu pai, Prof. Daltro Nunes, que é professor 
na UFRGS e foi palestrante no "II Workshop on Women in Information Technology" realizado no 
Congresso da SBC de 2008. A participação no concurso promovido pela Google trouxe muita 
satisfação para ela. Além de ter recebido o prêmio e o reconhecimento pela sua atuação na área, ela diz 
ter sido muito importante debater situações específicas e dificuldades que mulheres na computação 
geralmente passam, tais como o preconceito. Assim, a experiência no concurso foi tão satisfatória, que 
Ingrid aconselha fortemente que estudantes de computação que sejam elegíveis para o concurso 
participem das próximas edições: “A viagem à Belo Horizonte foi excelente. Conheci gurias muito 
legais, com as quais ainda mantenho contato e visitei a sede da Google situada na cidade, e ainda por 
cima ganhei um laptop novo. Acredito que estes incentivos já sejam suficientes para motivar a 
participação das alunas”. Após completar seu doutorado, Ingrid ambiciona continuar trabalhando com 
pesquisa, seja em universidades ou no setor de pesquisa de empresas. 

Glaucia Boudoux Peres 
Mestre em Ciência da Computação – UFPE  

Glaucia defendeu o mestrado antes do Carnaval de 2009 e agora atua como 
consultora na área de definição de processos, qualidade e testes, no Paraná. Sua 
expectativa é de entrar em contato com 10 empresas e por em prova as idéias que 
desenvolveu na universidade. Para se inscrever no concurso, recebeu um email com 
a divulgação através de um amigo e seu interesse foi instantâneo. “O que mais me 
motivou foi a curiosidade de conhecer o Google, de entrar em contato com 

mulheres de outros lugares que trabalham com tecnologia e a chance de trocar idéias com elas. Acho 
muito importante a existência de concursos desse tipo para mostrar a cara das mulheres de TI aqui no 
Brasil.” Com a sua participação no concurso, descobriu várias iniciativas no mundo todo de grupos de 
mulheres que se organizam para discutir sobre o assunto. “Melhor ainda foi ver que as pessoas na 
empresa onde eu trabalhava reconheceram a importância do prêmio. Meus professores do mestrado me 
deram total apoio desde o começo do concurso e ficaram muito orgulhosos. Saí bastante feliz e com 
vontade de divulgar o papel importante da mulher no mundo de TI. O impacto na minha carreira 
mesmo, profissionalmente, ainda não deu para sentir, muita coisa aconteceu de lá para cá, mas a 
expectativa é de colher bons frutos daqui pra frente.” Para as alunas que estão pensando em participar 
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das próximas edições do concurso, a dica é simples: nem pensem duas vezes antes de se inscreverem! 
“A experiência é engrandecedora. Conheci muita gente interessante e mesmo em tão pouco tempo 
aprendi bastante com elas. E, caramba, visitei uma empresa de ponta, que cria produtos importantes 
para a vida de milhões de pessoas, que trabalha de uma maneira inovadora e atrai profissionais 
extremamente qualificados.” Seus planos atuais de carreira também são igualmente simples: “fazer 
todo dia uma coisa que me assuste; continuar aprendendo; e crescer.” 

Anna Izabel João Tostes Ribeiro 
Mestranda em Informática – PUC/MG 

Anna recentemente se formou como bacharel em Ciência da Computação pela 
PUC Minas e iniciou o mestrado, também na PUC, no Programa de Pós-graduação 
em Informática (PUCMG). Participou do concurso promovido pela Google porque 
acha interessante esta iniciativa de incentivar mulheres na tecnologia e gostaria de 
fazer parte desta experiência. “Acredito que as mulheres têm um grande potencial 
para a computação. Elas são naturalmente mais organizadas e sensíveis devido à 
(talvez) sua natureza intrínseca.  Entretanto, faltam informações reais sobre como é 

o trabalho dessas profissionais no dia-a-dia.” Anna relata que foi muito importante participar do 
concurso para a sua carreira. É um incentivo a mais para continuar se empenhando nos trabalhos 
desenvolvidos e em novos projetos. “Este concurso reconhece todo um trabalho, esforço e estudo na 
tentativa de se tornar uma boa profissional, seja como pesquisador ou na indústria. Em todo lugar que 
vou, sempre há a pergunta: ‘E como foi o prêmio da Google?’ É um privilégio ter participado. Às vezes 
parece impossível ganhar um prêmio desses. Mas quando acontece, você se pergunta: ‘Por que eu?’” 
Anna recomenda que outras meninas de tecnologia do Brasil participem do concurso! É uma 
experiência indescritível e que vale à pena. Sua dica para as futuras candidatas é: preparem-se 
estudando muito, atingindo boas notas (média acima de 80%), aprendendo inglês, tendo contato com 
pesquisa, seja através de iniciação científica, mestrado ou doutorado naquilo que lhe interesse. Se 
possível, procurem algo inovador. Anna lembra que ainda dá tempo de preparar sua participação para 
este ano. Depois desta experiência, seus planos são fornecer palestras sobre mulheres na computação e 
terminar o mestrado o mais rápido possível para poder iniciar logo o doutorado. “É época de estudar, 
adquirir o máximo de conhecimento que eu conseguir para me preparar melhor para o futuro que me 
aguarda.” 

Karina Mochetti de Magalhães 
Doutoranda em Ciência da Computação – UNICAMP 

Karina está terminando seu mestrado em Marcas d'Água para Mapas Vetoriais e 
iniciando seu doutorado em Criptografia Pós-Quântica. Ambos no Instituto de 
Computação da UNICAMP, onde concluiu sua graduação em 2006, em 
Engenharia da Computação. O principal motivo para se inscrever no concurso foi 
o fato de se orgulhar de ser uma mulher na computação e de sempre tentar 
incentivar outras garotas a estudarem essa área. “Desde o meu primeiro ano na 
graduação eu tento unir as poucas mulheres do meu curso para entender porque 

esse número é tão baixo e como podemos modificar isso. Para tanto, tento sempre participar de eventos 
direcionados a estudantes do ensino médio e fundamental, como a UPA (Universidade de Portas 
Abertas) e a OBI (Olimpíada Brasileira de Informática).” Karina relata que a principal importância em 
participar no concurso foi a experiência de estar ao lado de mulheres tão bem sucedidas na área de 
computação. “Isso me deu ainda mais paixão e vontade de trabalhar nessa área. Foi uma experiência de 
vida muito gratificante.” Para incentivar outras alunas a participarem de iniciativas como esta, Karina 
diz que um prêmio como este é importante na vida de qualquer profissional e as experiências trocadas 
durante os dias de premiação são de grande valia. “Acho que por sermos poucas garotas na computação 
temos que unir forças e tentar modificar esse quadro. A Google preza muito qualidade de trabalho, e a 
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criação deste prêmio para mulheres demonstra que elas podem ser tão boas quanto os homens, tanto em 
pesquisa quanto em tecnologia.” Atualmente, Karina está focada no seu doutorado, e gostaria muito de 
realizar parte da pesquisa em outro país – principalmente para conhecer outras culturas e formas de 
trabalho e pensamento. Após o doutorado, Karina gostaria de continuar trabalhando com pesquisa, ou 
em uma grande empresa de tecnologia como a Google ou a Apple, ou em alguma grande universidade. 
Também planeja fazer uma segunda graduação em artes ou humanas, possivelmente em Cinema ou 
Literatura. “Acho a interdisciplinaridade importante na vida de qualquer profissional.” 

Concluindo 

Este artigo apresentou as ganhadoras da 
primeira edição do Prêmio Brazil Women in 
Technology. Patricia Prieto ainda ressalta que 
o prêmio também foi desenvolvido para 
discutir como reverter as estatísticas atuais e 
ter mais mulheres trabalhando na área de 
tecnologia. “Sabemos que faz diferença ter 
mulheres envolvidas nos processos de 
desenvolvimento de produtos e serviços que 
terão mulheres como parte do grupo de 
consumidores”, diz ela. A realização da 
edição do Prêmio em 2009 já foi 
confirmada! Então, fiquem atentos às 
notícias da SBC e da SBC Horizontes!! 

Recursos 

Website da Google: http://www.google.com 

Google Brazil Women in Technology Award: http://www.google.com/jobs/brazilwomen/ 

The 2009 Google Anita Borg Memorial Scholarship: http://www.google.com/anitaborg/ 
 

 
As premiadas no escritório da Google em Belo Horizonte 
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Como Elaborar uma Proposta de Projeto de Pesquisa 
Essas dicas podem ser a diferença entre uma proposta recusada e um projeto aceito  
 
Artigo especialmente elaborado pelas editoras-chefe 

Este artigo apresenta várias dicas de pesquisadores dos maiores programas de Pós-
Graduação em Computação para se elaborar propostas de projetos de pesquisa. É 
um artigo curto que vai direto ao ponto e responde duas perguntas importantíssimas: 
qual a característica mais importante de uma proposta de pesquisa bem elaborada e 
quais são os erros mais comuns nas mesmas. 

Quem já submeteu um projeto de pesquisa sabe como é estressante redigir uma boa proposta. Elaborar 
projetos é essencial para um pesquisador. Além disso, alguns programas de mestrado e de doutorado 
exigem propostas de projetos já na fase de seleção. Deste modo, a boa elaboração de propostas se torna 
essencial não apenas para os pesquisadores já formados, mas também para os futuros pós-graduandos. 
Com o intuito de auxiliar os nossos jovens pesquisadores a elaborarem propostas de pesquisa, as 
editoras-chefe da SBC Horizontes (profas. Mirella Moro e Marta Mattoso) consultaram alguns 
pesquisadores para responder duas perguntas: qual a característica mais importante de uma proposta de 
pesquisa bem elaborada e quais são os erros mais comuns nas mesmas. 

Gostaríamos de agradecer imensamente aos pesquisadores que colaboraram com as dicas deste artigo: 

• Alberto H. F. Laender, UFMG, Bolsista de Produtividade em Pesquisa 1A. 

• Altigran S. da Silva, UFAM, Bolsista de Produtividade em Pesquisa 2. 

• Flávio R. Wagner, UFRGS, Bolsista de Produtividade em Pesquisa 1C. 

• Geraldo Robson Mateus, UFMG, Bolsista de Produtividade em Pesquisa 1B. 

• José Palazzo M. de Oliveira, UFRGS, Bolsista de Produtividade em Pesquisa 1C. 

Características Mais Importantes de Uma Proposta de Projeto de Pesquisa 

Com base nas respostas dos pesquisadores, preparamos dicas práticas para a elaboração de uma boa 
proposta de projeto de pesquisa (o qual referenciamos simplesmente como proposta). Alguns pontos 
foram mencionados por vários pesquisadores, os quais foram unidos para melhor clareza deste artigo. 

Dica 1. Ter conhecimento da área de pesquisa relacionada. Uma proposta de projeto de pesquisa 
não pode ser um salto no desconhecido. Deve existir alguma evidência de que o que está sendo 
proposto tem alguma chance de funcionar e que o proponente sabe o que está dizendo. Neste caso, o 
projeto deve ser sempre uma evolução de algum trabalho já desenvolvido ou em desenvolvimento pelo 
seu autor ou grupo de autores. Em outras palavras, uma proposta bem elaborada demonstra de que 
forma os objetivos e metas estabelecidos dão continuidade a um trabalho pré-existente no grupo de 
pesquisa. Resultados anteriores comprovados devem ser claramente apresentados (inclusive através de 
citações bibliográficas adequadas) e os novos objetivos devem ser uma decorrência natural dos 
mesmos, mas estabelecendo novos desafios para a investigação. Além disso, é fundamental que se 
conheça a área para conseguir identificar novidades científicas as quais valem à pena ser investigadas, 
conforme a próxima dica. 

Dica 2. Descobrir o novo, sem redescobrir a roda. Para elaborar uma boa proposta é necessário, em 
primeiro lugar, ter um conhecimento amplo da área de pesquisa, conforme a dica anterior. Sem este 
conhecimento, o autor da proposta pode propor um projeto para a “redescoberta da roda”. Em 
computação há uma tendência em acreditar que tudo que for mais antigo do que uns dois ou três anos é 
descartável, inclusive o conhecimento. A conseqüência é a submissão de inúmeros projetos propondo, 

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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algumas vezes com roupagem diferente, resolver problemas que já foram tratados há muitos anos e se 
encontram publicados. Uma revisão bibliográfica detalhada e a interação com pesquisadores 
experientes são essenciais nesta fase.  

Dica 3. Interagir com grupos de pesquisa. A dica anterior leva, diretamente, aos projetos multi-
institucionais de pesquisa, pois é muito difícil ter uma boa produção trabalhando sozinho, pelo menos 
para a área mais tecnológica da computação (costuma-se dizer que em pesquisa, 2 + 2 nunca são 
exatamente 4, mas sim, pelo menos 5). Os grupos menores e iniciantes têm muito a ganhar participando 
de projetos maiores com pesquisadores seniores que possam dar a visão geral do problema e que 
conheçam a história da pesquisa. Ninguém cresce sozinho, lembre-se que o doutorado é apenas o início 
da carreira de pesquisador autônomo. Por exemplo, na Física, a visão geral é de que o pesquisador só 
está pronto para iniciar a carreira de físico depois de concluir o doutorado quando, e só então, deve 
fazer um estágio de um ou dois anos em outro centro de excelência em pesquisa.  Um outro exemplo 
vem da França, onde há um exame para que um professor comece a dirigir pesquisa. Em várias 
universidades brasileiras há o exame para livre docência, que é mais ou menos equivalente e 
corresponde à defesa de uma produção científica consistente. É preciso aceitar que a carreira acadêmica 
tem estágios que devem ser conquistados, o mesmo se passa com os grupos de pesquisa. Da mesma 
forma, os grupos de pesquisa e os grupos de pós-graduação têm uma carreira, os menores e localizados 
a maior distância dos grandes centros precisam se especializar e participar de projetos mais amplos. Na 
elaboração da proposta, é preciso detalhar como tal colaboração será realizada. Mais importante ainda é 
descrever o quão viável é tal colaboração. Note que, para mostrar viabilidade, é possível citar outros 
projetos de colaboração que estão em andamento, publicações anteriores em colaboração, entre outros. 
Lembre-se que juntos somos fortes, isolados perecemos.   

Dica 4. Identificar e caracterizar o tema, sua bibliografia básica e grupos de pesquisa. Tendo um 
grupo de pesquisa estabelecido, consolidado e participando de uma boa rede social de pesquisa deve-se 
identificar claramente o problema a ser tratado, é preciso focar em um tema bem específico. Estude a 
fundo esse problema, a bibliografia é básica para apoiar esse estudo, e o Portal da CAPES, o Google 
Scholar, a biblioteca digital da ACM, o arXiv são ferramentas que não podem faltar para a elaboração 
de um bom projeto. Nesta fase são identificados os demais grupos de pesquisa, nacionais e 
internacionais, envolvidos no tema e é criada a bibliografia que será utilizada, posteriormente, nos 
artigos. Já está claro como um bom projeto influi na obtenção de artigos de qualidade. Não se esqueça 
das pesquisas desenvolvidas pelos grupos nacionais e de buscar a sua produção e fazer as devidas 
referências. Vários projetos de pesquisa citam trabalhos estrangeiros de muito menor qualidade do que 
trabalhos de brasileiros. Para verificar a produção de pesquisadores brasileiros, consulte a BDBComp. 

Dica 5. Encontrar um bom problema em aberto. Identificado o tema, estruturado o grupo de 
pesquisa, montada a rede social de pesquisa e feita a revisão bibliográfica, é preciso encontrar um 
problema (ou conjunto de problemas) em aberto dentro do tema escolhido. Esta decisão será crucial 
para a futura elaboração de artigos, ninguém agüenta mais artigos do tipo “Yet another xyz”. Além 
disso, um projeto bem escrito apresenta uma justificativa correta e detalhada para a elaboração daquela 
pesquisa. Geralmente, a justificativa é escrita a partir de uma análise circunstanciada do estado-da-arte, 
com análise de referências bibliográficas atuais e relevantes em relação aos objetivos do projeto (veja 
dica 4). Note que não basta apenas citar as referências, pois é preciso conhecer claramente as suas 
contribuições. Esta análise dá suporte à demonstração da existência de questões relevantes ainda em 
aberto e que merecem investigação. A existência destas questões em aberto é claramente concluída, 
pelo próprio proponente, ao final desta análise. 

Dica 6. Estabelecer metas e objetivos. Uma proposta bem elaborada tem objetivos claros e 
específicos, assim como metas quantificáveis e passíveis de demonstração ao seu final. Estas metas 
estão suficientemente detalhadas e não devem ser genéricas (formação de X alunos, escrita de Y 
artigos), mas específicas em função dos objetivos propostos (“desenvolvimento de um modelo M capaz 
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de ...”, “desenvolvimento de uma ferramenta X que implementa as funções F1 e F2 previstas no 
modelo M”, “desenvolvimento de um conjunto de experimentos que permitem a demonstração das 
propriedades P e Q”, etc.). 

Dica 7. Definir uma metodologia científica. Uma proposta bem elaborada apresenta uma metodologia 
científica composta de passos que têm relação direta com as suas metas (vide dica 6), como p.ex. 
“especificação de um modelo M capaz de ...”, “especificação de ferramenta X para implementar as 
funcionalidades F1 e F2 previstas no modelo M”, “implementação da ferramenta X”, “realização do 
conjunto de experimentos para demonstrar as propriedades P e Q”, etc. O cronograma de atividades 
deve ser plenamente consistente com a metodologia. 

Dica 8. Avaliar os recursos humanos e materiais. Encontrado o tópico de pesquisa é preciso avaliar 
que recursos humanos e materiais estarão disponíveis para o projeto. Uma sugestão é definir 
claramente os objetivos possíveis e deixar em aberto outras possibilidades em caso de grande sucesso 
na pesquisa. Não adianta prometer “mundos e fundos” se não existirem recursos disponíveis. 

Dica 9. Cuidar do texto da proposta. Finalmente, um bom texto é fundamental para qualquer 
proposta de projeto. Para melhorar o texto algumas sugestões interessantes: 

•  Siga as regras gramaticais guardando fidelidade à linguagem oficial. Lembre-se que gírias e 
construções informais não são adequadas para publicações científicas (sim, a proposta de um 
projeto de pesquisa é um tipo de publicação científica). 

•  Verifique a terminologia aplicada ao tema, se seu artigo não utilizar o jargão da área, 
dificilmente será aceito. Além disso, lembre-se de definir por extenso toda e qualquer sigla 
utilizada na proposta. Por exemplo, qualquer pessoa da área de Banco de Dados sabe o que é 
SQL, bem como qualquer pessoa da área de Redes de Computadores sabe o que é TCP/IP. 
Porém, não se pode garantir que o avaliador da proposta tenha conhecimento prévio exatamente 
na subárea de trabalho da proposta. 

•  Evite termos repetitivos, isto enriquece o conteúdo e impede que o artigo se torne enfadonho. 
Observe que a diversidade de termos é desejável, mas não é o mais importante: a simplicidade e 
o objetivo são prioritários, uma proposta não é uma obra literária. 

•  Tenha sempre à mão todo o material necessário para a elaboração da proposta evitando 
interrupções que tiram a concentração. Por isto é importante, durante a pesquisa, manter fichas 
ou arquivos com as referências bibliográficas utilizadas e os conceitos apresentados em cada 
uma delas. Sugere-se a utilização da ferramenta livre JabRef (entre outras) para o 
gerenciamento de citações bibliográficas. 

• Aconselha-se escrever com conexão Web disponível para tirar dúvidas e complementar as 
citações sem ter que sair do computador para buscar material bibliográfico. Algumas vezes, é 
necessário consultar colegas on-line no processo de redação de uma proposta. 

•  Elabore rascunhos e faça revisões, muitas revisões antes da submissão. Existe uma citação do 
poeta gaúcho Mário Quintana que é central: “Para que um poema pareça ter sido escrito de uma 
vez e com inspiração é preciso reescrevê-lo vinte vezes”. 

•  Seja fiel às fontes das citações, isto garante a sua idoneidade acadêmica. Cuidado para não 
distorcer, mesmo involuntariamente, os conteúdos citados para que se adaptem às suas teorias. 
Além disso, procure incluir citações de forma mais completa possível (uma citação incompleta 
pode ser interpretada como se você nunca a tivesse lido detalhadamente). 

•  Tenha imparcialidade quando o tema implicar diferenças culturais, étnicas e sociais. 
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•  Escreva períodos curtos e objetivos. Um texto científico não pode ter parágrafos infindáveis 
como os de algumas obras da literatura, tais como os livros de Saramago. Ele é Prêmio Nobel 
de Literatura, e não um detentor do Turing Award. 

Erros Comuns a Serem Evitados 

A seguir, está uma lista bastante ampla de erros comuns a serem evitados. Note que esta lista não está 
ordenada de acordo com qualquer parâmetro. 

1. Deixar para submeter na última hora e não cuidar dos detalhes. 

2. Não ler, e seguir, o que diz o edital correspondente. 

3. Não adequar o orçamento às necessidades reais do projeto e da equipe. 

4. Descuidar da análise do estado-da-arte, que não dá suporte adequado à demonstração da 
relevância do projeto. 

5. Faltar com clareza na definição de objetivos e metas, que ficam muito vagos e genéricos. 

6. Descuidar na elaboração da metodologia e cronograma, que geralmente são extremamente 
superficiais e genéricos, apenas repetindo passos que seriam encontrados em qualquer projeto 
de qualquer área (como “estudo”, “definição”, “implementação”, “validação”, etc.). 

7. Não estabelecer a devida relação (ou prover pouca relação) com as competências ou com os 
resultados prévios da equipe. 

A Proposta de Projeto de Pesquisa foi Aprovada!!! E Agora? 

Com todas essas dicas, espera-se que o projeto seja aprovado! A segunda etapa então é administrar o 
projeto. Um ponto importante para o sucesso do projeto é o planejamento. Agora que temos um 
projeto vejamos algumas sugestões para melhorar a produção bibliográfica.  

• Faça uma revisão dos principais eventos e periódicos disponíveis (consulte o Qualis de Ciência 
da Computação para avaliar a qualidade dos mesmos). 

• Faça uma reunião de seu grupo e defina as tarefas a serem realizadas com um cronograma, 
cobre os resultados nas datas.  

• Não disperse as orientações, deixe bem claro quais são os objetivos de pesquisa do grupo e não 
aceite orientações em temas de interesse exclusivo do aluno.  

• Realize reuniões periódicas (no mínimo mensais) para acompanhamento das atividades. 

• Corra de trabalhos do tipo “vou programar um sisteminha para ...”.  

• Faça com que os mestrados sejam realizados sobre parcelas de trabalhos de doutorado e que os 
trabalhos de graduação auxiliem os de mestrados.  

• Trabalhe em grupo, não “sente em cima” do conhecimento, a socialização do conhecimento no 
grupo é essencial para bons resultados.  

• Não tente “mudar o mundo” com seu trabalho, se conseguir isto receberá um Prêmio Nobel... 
Faça um trabalho consistente, mas não crie expectativas exageradas. 

Concluindo 

Este artigo apresentou algumas dicas para elaborar propostas de projetos científicos. As nove dicas 
básicas são: ter conhecimento da área, descobrir o novo sem redescobrir a roda, interagir com grupos 
de pesquisa, identificar e caracterizar o tema, encontrar um bom problema em aberto, estabelecer metas 
e objetivos, definir uma metodologia científica, avaliar os recursos humanos e materiais, e cuidar do 
texto da proposta. Entre os erros mais comuns estão não cuidar dos detalhes e seguir o edital, prever 
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um orçamento inadequado, descuidar do estado-da-arte, não ser claro e objetivo, descuidar da 
metodologia e do cronograma e não estabelecer relação com o histórico de pesquisa da equipe. 
Finalmente, foram apresentadas algumas dicas de como prosseguir uma vez que a proposta de projeto 
tenha sido aprovada. 

 

Esperamos que seguindo essas dicas, você tenha sucesso em sua próxima proposta de projeto de 
pesquisa.     Boa sorte!!!! 

 

Recursos 

arXiv: http://arxiv.org/ 

BDBComp - Biblioteca Digital Brasileira de Computação: http://www.lbd.dcc.ufmg.br/bdbcomp 

Biblioteca Digital da ACM: http://portal.acm.org/dl.cfm 

Google Scholar: http://scholar.google.com.br/ 

JabRef reference manager: http://jabref.sourceforge.net/ 

Portal Periódicos (CAPES): http://www.periodicos.capes.gov.br/ 

WebQualis – Classificação de Periódicos, Anais, Revistas e Jornais: http://servicos.capes.gov.br/webqualis/ 
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Software Livre: O que é isso? 
Conheça este movimento cada vez mais forte na Indústria de Tecnologia 
  
Gustavo Prado Alkmim, galkmim@gmail.com, DCC/UFLA. 
José Monserrat Neto, monserrat@tecnolivre.ufla.br, DCC/UFLA. 

Este artigo discute a origem, as características e os benefícios do software livre. 
Também são apresentados alguns conceitos relacionados com a questão legal do 
software livre. 

Um software, ou um programa, é uma sequência de instruções a serem executadas pelo computador. O 
código fonte contém as instruções que o computador deve executar, escritas de uma forma inteligível 
para o ser humano. O computador, por ser um sistema eletrônico, compreende e “roda” somente 
programas escritos em linguagem binária (zero = não passa corrente elétrica, e um = passa corrente 
elétrica). A partir do código fonte gera-se o código binário, em um processo chamado de compilação. 

Para executar um software basta apenas ter acesso ao código binário. Porém, para alterá-lo é preciso ter 
acesso ao código fonte. Assim, ter ou não acesso ao código fonte determina se software é de código 
aberto ou de código fechado. Antes de estudar o que é software livre é importante discutir algumas 
categorias de software existentes no mercado.  

• Software proprietário – O software está vinculado a um determinado indivíduo ou empresa que 
é o proprietário do software. Quase sempre o software proprietário possui o seu código fechado. 
Desta forma, os únicos que podem alterá-lo é a pessoa ou a empresa que o criou. Como 
exemplo de software proprietário pode-se destacar o Windows. As atualizações são feitas 
somente pela Microsoft, que é a empresa proprietária e detentora do seu código fonte. 

• Software freeware – O software é gratuito, porém seu código não é aberto. Os usuários podem 
utilizá-lo sem custo de aquisição, mas somente a empresa que o produziu pode modificar ou 
acrescentar novas funcionalidades. Como exemplo de software freeware tem-se o Google 
Chrome, um navegador de Internet que pode ser instalado gratuitamente, porém não possui o 
código fonte aberto e disponível. 

• Software de domínio público – O software que não é protegido por direitos autorais, ou seja, o 
autor não tem direitos sobre sua criação. É como se o software fosse “sem dono”. Qualquer 
pessoa pode usá-lo, alterá-lo ou redistribuí-lo sem a permissão do autor.  

• Software livre – Discutido na seção seguinte. 

O que é Software Livre? 

Segundo a definição da Free Software Fundation, software livre é o programa que deixa o usuário 
livre para compartilhá-lo, estudá-lo e modificá-lo. O software livre é considerado como informação que 
pertence a todos, de forma coletiva, ao invés de individual. Todos podem trabalhar no aperfeiçoamento 
do programa da maneira que achar mais interessante e de forma colaborativa. A comunidade pode 
participar do desenvolvimento do software divulgando e removendo bugs, traduzindo documentação, 
sugerindo e criando novas funcionalidades, etc. Deste modo, a produção de software se torna 
cooperativa e é conduzida pela comunidade de programadores e usuários. Para que um software seja 
classificado como livre é necessário que ele permita ao usuário as seguintes liberdades: 

• Liberdade de executar o programa para qualquer propósito (Liberdade 0). 

• Liberdade para estudar o funcionamento do programa e adaptá-lo de acordo com suas 
necessidades (Liberdade 1). 

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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• Liberdade de distribuir cópias (Liberdade 2). 

• Liberdade de melhorar o programa e poder fazer uma nova versão com as suas alterações 
(Liberdade 3). 

Uma consequência das liberdades 1 e 3 é que o código fonte do programa deve ser aberto, permitindo 
assim que ele seja alterado e redistribuído. 

Porém, é importante notar que o Software Livre não é um freeware. Primeiro, porque o freeware não 
possui o código fonte incluso, o que é necessário para ser um software ser livre. Segundo, porque é 
possível que um software seja livre e não seja gratuito. O fato de existir um custo para a aquisição do 
software não contradiz nenhuma das liberdades do software livre. 

Software livre não é o mesmo que software de domínio público. O software livre possui um dono que 
detém os direitos autorais, porém, o autor “delega” a propriedade sobre o software livre a uma 
comunidade de programadores e usuários de forma voluntária. É possível também que um software 
seja de domínio público e seja livre, desde que o código fonte esteja disponível. 

As empresas e pessoas que optam pela filosofia do software livre obtêm lucro com a prestação de 
serviços (como o desenvolvimento, personalização, manutenção, consultoria, suporte ao Software 
Livre) além da oferta de cursos, treinamentos e palestras, bem como a venda bens materiais, 
relacionados ao Software Livre, tais como CDs, livros e manuais. 

Licenças de software, direitos autorais, copyright e copyleft 

De forma sucinta, uma licença de software é um contrato entre o autor e o usuário do software que 
determina como este deve ser utilizado. A licença aplicada sobre o software irá determinar em qual 
categoria ele se encaixa. A licença pode especificar a quantidade de computadores nos quais o software 
pode ser instalado, em quais condições ele pode ser redistribuído, entre inúmeras outras coisas.  

O direito autoral e o copyright são semelhantes, pois ambos visam à proteção. A diferença entre eles é 
que o direito autoral confere proteção ao criador da obra, sendo vinculado à personalidade do autor, 
enquanto o copyright protege apenas a reprodução indevida da obra. 

Já o copyleft impede que o software livre seja redistribuído com uma licença que não seja a de software 
livre. Sem o copyleft é possível que um programador altere o código fonte do software livre e o 
redistribua o software como proprietário. O copyleft funciona no sentido contrário ao copyright, de 
forma a proteger a livre distribuição do software, ao passo que o copyright busca definir formas legais 
para garantir a não distribuição do software. É importante notar que o software livre não retira os 
direitos autorais do criador. Ele pode inclusive alterar a licença das próximas versões do programa, 
fazendo com que elas se tornem proprietárias, ao invés de livres, por exemplo. 

Origem 

Em meados da década de 70, os computadores não eram compatíveis uns com os outros, ou seja, um 
computador dificilmente se comunicaria com outro que fosse diferente. Desta forma, empresas de 
telefonia (como a americana AT&T) tinham problemas ao comprar computadores de diversos 
fabricantes (ela mesma não era capaz de fabricar computadores), tendo em vista que eles não se 
comunicavam entre si. Com isso, dois programadores da AT&T tiveram a idéia de escrever um sistema 
operacional que fosse compatível com qualquer computador. Desta forma, o sistema operacional 
receberia as informações e as traduziria para o computador de acordo com seu modelo específico. 
Assim, um programa poderia ser executado em diferentes computadores, bastava ele ser escrito de 
forma adequada para o sistema operacional. Este sistema operacional criado então era o UNIX. 

Como o UNIX era distribuído de forma livre, com seu código fonte aberto, vários programadores das 
universidades que haviam criado o UNIX e adotado como sistema operacional para seus computadores, 
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passaram a aperfeiçoá-lo. O desenvolvimento em conjunto de muitos programadores colaborou para 
que o UNIX se difundisse muito. Até quase o final da década de 1970, os software eram livres e 
podiam ser desenvolvidos de forma colaborativa. 

Porém, no início dos anos 80 quase todos os softwares haviam se tornado proprietários, inclusive o 
sistema operacional UNIX. Assim, os programadores foram impedidos de melhorá-los ou adaptá-los de 
acordo com as suas necessidades. Como todo computador precisa de um sistema operacional, era 
necessário comprar um, proprietário. Não havia outra solução neste período.  

Foi então que surgiu o projeto GNU (Gnu is Not Unix), em 1984. O objetivo deste projeto era a criação 
de um sistema operacional completo, que fosse software livre. Porém a sua criação era complexa, pois 
vários componentes básicos deveriam ser desenvolvidas. Em 1990, os principais componentes estavam 
prontos, exceto um, o kernel do sistema operacional. O kernel é o núcleo do sistema operacional. É ele 
quem conecta todos os outros componentes, sendo a parte mais importante do sistema operacional. 

Em 1991, Linus Torvalds desenvolveu um kernel, que recebeu o nome de Linux, em sua homenagem. 
Enfim, o sistema operacional livre GNU/Linux estava completo. O kernel e seus componentes estavam 
prontos. Desde então o sistema começou a ser utilizado e a ser difundido a um ritmo espantoso. Um 
detalhe importante é que o sistema GNU/Linux era compatível com os antigos sistemas UNIX, o que 
facilitou a migração e a adoção rápida do Linux. 

Como o GNU/Linux adotava a filosofia do software livre, várias pessoas começaram a trabalhar no seu 
aperfeiçoamento, fazendo com que ele se desenvolvesse de forma assombrosamente rápida. Como é 
possível fazer alterações e redistribuir um software livre, hoje existem diversas distribuições de sistema 
GNU/Linux, cada uma com suas características particulares. Podemos citar: Fedora, Gentoo, Linux, 
Debian, OpenSuse, Ubuntu, entre inúmeros outros. 

Conseqüências do uso do Software Livre 

Uma vez que são os próprios usuários que aperfeiçoam o software, este é desenvolvido de acordo com 
as necessidades dos usuários. E devido ao trabalho cooperativo, o Software Livre é desenvolvido de 
uma forma geral mais rapidamente do que o software proprietário. Além disso, mais pessoas pensando 
e trabalhando na solução de um mesmo problema a torna mais segura, confiável e eficiente. 

Como qualquer pessoa pode alterar o código fonte de acordo com as suas necessidades, a dependência 
de terceiros é reduzida e o monopólio de produtos e serviços também. Uma consequência positiva disto 
é que o Software Livre abre mais oportunidades para que mais programadores, desenvolvedores e 
empresas prestem serviços de informática e se sustentem neste mercado, uma vez a sua barreira de 
entrada se torna mais baixa. Em suma, o Software Livre democratiza o acesso ao mercado de 
prestação de serviços em informática. 

Existem soluções livres similares e alternativas para praticamente cada software proprietário, e em 
geral elas podem ser obtidas gratuitamente, ou por um preço bem menor. Sendo assim, a implantação 
de sistemas se torna muito mais viável para as empresas e instituições do governo. Adicionalmente, na 
área da educação em informática, os benefícios do software livre são evidentes: como os alunos têm 
acesso ao código fonte, o software pode ser estudado, analisado e modificado ao bel prazer, o que é 
primordial para um ensino de qualidade. 

O Software Livre, no entanto, não é uma solução para todos os casos. Softwares muitos específicos, 
por exemplo, aqueles que não atraem a atenção das comunidades de programadores, terminam por não 
serem desenvolvidos, ou quando são, resultam em programas de baixa qualidade, e assim  a opção do 
proprietário torna-se inevitável. Como o Software Livre depende da força de cada comunidade, então a 
qualidade do software produzido depende da qualidade dos programadores de sua comunidade. Se ela é 
fraca o software gerado também o será. 
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Concluindo 

Muitas pessoas possuem a falsa impressão de que o Linux seja um sistema operacional “assustador” e 
muito complexo, sendo voltado exclusivamente para os experts da informática. Contrariando este 
pensamento, o desenvolvimento em conjunto do sistema operacional Linux vem permitindo que este 
seja acessível para qualquer tipo de usuário, desde os mais leigos até os que possuem um conhecimento 
mais profundo sobre computação. Qualquer pessoa pode se usar o Linux e os softwares livres. Muitos 
recursos visuais, como janelas e organização de itens são similares ao de um ambiente Windows.  

A filosofia do software livre tem permitido grandes avanços na área da informática, uma vez que o 
conhecimento é compartilhado e aprimorado em conjunto. Cada vez mais empresas, instituições e 
usuários estão optando pelo Linux como sistema operacional. Portanto, vale à pena os estudantes da 
área de informática investirem seu tempo para se familiarizarem com o ambiente Linux e com a 
filosofia do software livre.  

Recursos 

“The Code”, o filme, http://www.imdb.com/title/tt0315417/ 
Website da Free Software Fundation (www.fsf.org) 

Website do projeto GNU (www.gnu.org)  

Website do Guia Foca (focaLinux.cipsga.org.br) 

Websites de alguns sistemas operacionais do tipo Linux: 
Debian - www.debian.org 

Gentoo - www.gentoo.org 

Fedora - fedoraproject.org 

Ubuntu - www.ubuntu.com 
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Doutorado no Exterior: Pleno ou “Sanduíche”? 
Relato de experiência e lições aprendidas sobre estudar no exterior  
  
Sabrina Marczak, smarczak@uvic.ca, University of Victoria, Victoria, BC, Canadá. 
Rafael Prikladnicki, rafaelp@pucrs.br, PUCRS, Porto Alegre, RS, Brasil. 

A vida acadêmica não está completa para aqueles que querem se tornar 
pesquisadores ou professores quando a graduação termina. Doutorado é requisito 
obrigatório, seja por lei ou para adquirir experiência na carreira que se inicia. Bons 
cursos de doutorados estão disponíveis no Brasil e incentivos não faltam para que 
alunos permaneçam no país. Mas estudar no exterior ainda é uma opção 
considerada por muitos. Quais razões levam um brasileiro a cursar doutorado pleno 
(curso completo) ou sanduíche (aluno visitante) no exterior? Quais são as possíveis 
opções em termos de bolsas de estudo? Qual o vínculo com a universidade de origem 
e a no exterior? Como é a vida acadêmica daqueles que estudam fora? E a vida 
social do estudante? Baseado em nossas experiências buscamos, neste artigo, 
responder a estas questões. Também destacamos as semelhanças e as diferenças de 
cursar doutorado pleno ou sanduíche no exterior e apresentamos as lições 
aprendidas com nossas experiências.  

Estudar no exterior é um sonho para muitos. Concretizar este sonho pode alavancar uma carreira 
internacional ou apenas satisfazer um objetivo estabelecido anos antes de se ter iniciado a vida 
acadêmica na graduação quando, na maioria dos casos, ainda não se tem responsabilidades 
profissionais, não se constituiu uma família, entre outras coisas que fazem parte da vida adulta. Tomar 
a decisão de estudar fora do Brasil inclui decidir não apenas em qual universidade estudar, país em qual 
morar, mas também conciliar e acomodar a vida pessoal com as mudanças consequentes da escolha.  

Conviver com vizinhos estrangeiros na infância despertou em mim, Sabrina, o interesse em conhecer 
culturas diferentes e falar outras línguas. Já quase adolescente, conhecer a madrinha de minha melhor 
amiga me colocou em contato pela primeira vez com um profissional de uma empresa multinacional. 
Fiquei bastante impressionada com os lugares e as pessoas que ela conheceu em suas viagens a 
negócio. Estes dois fatos me motivaram a buscar uma experiência profissional e pessoal no exterior. 
Em contrapartida eu, Rafael, tive meu primeiro contato com o mundo acadêmico no exterior quando fui 
alocado como bolsista de mestrado em um projeto de pesquisa com uma empresa multinacional. Em 
uma de minhas viagens a conferências internacionais para divulgar o projeto, conheci minha futura 
orientadora do doutorado sanduíche. Meu vínculo com o projeto, a universidade, cidade natal e tudo 
que cerca minha vida pessoal me levou a estudar no exterior por apenas um ano (sanduíche) e retornar.  

Se considerarmos que no Brasil existem oportunidades de formação com qualidade, acesso a recursos 
internacionais e bolsas de pesquisa bem remuneradas tanto em universidades públicas quanto privadas, 
perguntamos: O que leva um brasileiro a estudar no exterior? Buscar uma qualificação diversificada 
(nem todas as áreas do conhecimento oferecem opções brasileiras com qualidade similar às do 
exterior), vivenciar a rotina de morar fora do Brasil, conhecer novas culturas, ser fluente em uma língua 
estrangeira podem ser alguns dos motivos. Apresentamos neste artigo nossas experiências de cursar 
doutorado pleno (Sabrina) e sanduíche (Rafael) no exterior. Também apresentamos as lições 
aprendidas, contribuindo com os leitores no sentido de entender as implicações de estudar fora do país.  

Doutorado Pleno no Exterior 

Cursar doutorado pleno no exterior implica em o aluno receber formação completa e o título de doutor 
de uma universidade estrangeira. Em geral, o aluno precisa se mudar para outro país. Doutorado pleno 
à distância ainda não é aceito no Brasil. Para os que planejam retornar, segundo Artigo 48 da Lei de 

Esta é uma publicação eletrônica da Sociedade Brasileira de Computação – SBC. Qualquer opinião pessoal não pode ser atribuída como da SBC.        
A responsabilidade sobre o seu conteúdo e a sua autoria é inteiramente dos autores de cada artigo.  
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Diretrizes e Bases, o título precisa ser validado no Brasil.  

O doutorado pleno no exterior permite que o aluno desenvolva seu projeto com um grupo internacional 
e não apenas aprofunde conhecimento na área de especialidade do orientador estrangeiro, o que é 
característico do doutorado sanduíche. Participação em conferências internacionais, contato direto com 
pesquisadores de outros países e estágios em grupos de pesquisa estrangeiros renomados podem se 
tornar mais factíveis. Além disto, o simples fato de estudar no exterior permite uma imersão completa 
em uma nova cultura e sociedade.  

Estudantes têm motivos variados para decidir cursar doutorado fora do país. Por exemplo, no meu caso 
(Sabrina), o envolvimento em um projeto de pesquisa com uma empresa multinacional e a escrita de 
artigos para conferências internacionais me motivaram a cogitar o doutorado em algum país de língua 
inglesa. Meu inconsciente desejo de infância de desbravar o mundo e conhecer outras culturas me 
levou a mudar meu objetivo inicial quando fui apresentada à orientadora do doutorado sanduíche do 
Rafael. Em um primeiro momento, meu plano envolvia estudar no exterior por aproximadamente um 
ano e voltar ao Brasil para continuar o trabalho iniciado como professora e orientadora na minha 
universidade de origem. Após avaliar a proposta da orientadora e considerar alguns fatores, tais como 
local que ela reside (Canadá, um dos países na minha lista de possíveis destinos), a possibilidade de 
desligamento e recontratação da função de professora na universidade que atuava, inexistência (na 
época) de um curso que atendesse minhas expectativas no meu estado e minha vida pessoal, decidi 
colocar o sonho de infância em prática e cursar o doutorado pleno no Canadá.    

Mudar-se para estudar no exterior por um longo período de tempo envolve alguns passos ou tomadas 
de decisões diferenciadas daquelas tomadas quando se vai estudar por apenas um ano. É preciso 
conseguir uma bolsa de estudos que cubra todas as despesas (de estudo e pessoais) uma vez que em 
geral não se tem vínculo com a universidade de origem. Para aqueles que cogitam permanecer no 
exterior depois de formados, a opção mais adequada é buscar uma bolsa junto ao país estrangeiro, visto 
que instituições governamentais brasileiras exigem o reembolso do valor investido caso o aluno não 
retorne ao Brasil. Cabe aqui ressaltar que existe, por lei, uma exigência do aluno que estuda no exterior 
com financiamento do governo brasileiro retornar após o término do curso e permanecer um período de 
tempo mínimo no Brasil (além da questão legal, esta situação também envolve uma discussão ética que 
foge ao escopo deste artigo). A segunda grande diferença é o visto. Em geral, o visto de estudante não 
permite que o aluno trabalhe fora da universidade para complementar o orçamento. Alguns países 
oferecem visto de residente permanente, no qual a pessoa é vista como um cidadão do país e pode 
trabalhar. No Canadá, a maioria das bolsas de pesquisa oferecidas por instituições governamentais são 
restritas a cidadãos canadenses ou residentes. Para maximizar o aproveitamento de oportunidades, optei 
pelo visto de residente. Por fim, o aluno precisa passar pelo processo de seleção na universidade 
estrangeira. O ano acadêmico na maioria dos países no hemisfério norte se inicia em setembro, então é 
preciso ficar atento a prazos de inscrições diferenciados dos praticados no Brasil.  

A vida acadêmica de alunos que cursam doutorado pleno no exterior é diferenciada daquela dos alunos 
que cursam o doutorado sanduíche. O aluno realizará sua formação completa na universidade 
estrangeira e, por isso, o mesmo deve aprender sobre o sistema educacional local (por exemplo, um 
diferente sistema de avaliação). Apesar do modelo dos cursos ser semelhante aos do Brasil (cursar 
disciplinas no primeiro ano, planejar e iniciar a pesquisa no segundo ano, analisar os dados no terceiro 
e escrever a tese no quarto), a execução pode ser bastante diferenciada. Eu vivenciei disciplinas focadas 
em desenvolver o senso crítico do aluno, promovendo em sala de aula discussões baseadas em leituras 
intensas e contínuas realizadas extraclasse. Os professores atuaram como mediadores da discussão 
deixando para os alunos o papel principal. Também é esperado que o aluno participe das atividades do 
grupo de pesquisa coordenado pelo orientador, como por exemplo, atender às apresentações feitas por 
integrantes do grupo sobre suas pesquisas. O orientador em geral possui um grande tema de pesquisa. 
Pode ocorrer, então, do aluno ter que ajustar sua proposta inicial para se enquadrar ao tópico principal 
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investigado pelo grupo, como aconteceu comigo. O maior diferencial do processo de desenvolvimento 
da proposta da pesquisa, no meu caso, foi ter de obter aprovação do comitê de ética da universidade 
para conduzir a pesquisa. Segundo política da maioria das universidades no Canadá, qualquer projeto 
que use ou consulte seres humanos deve ser aprovado pelo comitê de ética da respectiva universidade.  

Passar por ajustes na vida pessoal e social faz parte de qualquer processo de mudança. Adaptar-se a um 
novo estilo de vida, alimentação, costumes, jeito de se vestir e socializar passa a fazer parte do dia-a-
dia de qualquer estudante no exterior. O maior diferencial está na necessidade de criar raízes para 
aqueles que permanecem por mais tempo. Ficar longe do país de origem por um período de quatro anos 
(ou até mais tempo às vezes) leva qualquer ser humano a estabelecer novas amizades e a se inserir na 
nova sociedade. Acaba-se por se estabelecer raízes não apenas em termos de amizade, mas em função 
de vida econômica, se busca uma conta num banco com privilégios de quem vai usar o serviço por um 
longo tempo; de saúde, se precisa encontrar um clínico geral, que vai ser responsável por acompanhar 
sua saúde durante os anos que se estará no país estrangeiro, e um dentista, que irá monitorar a saúde de 
seus dentes; de bem-estar, como escolher um lugar para praticar seu esporte favorito, comprar móveis, 
entre outros. Por fim, para aqueles que ainda não constituíram família, encontrar um parceiro no país 
estrangeiro pode representar uma forma de balançar a vida acadêmica com a pessoal. Mudanças na 
vida pessoal podem levar o estudante a permanecer no exterior e a reavaliar seus objetivos 
profissionais. Para aqueles que são financiados por instituições brasileiras, é importante lembrar das 
questões legais e éticas que envolvem a decisão de não retornar ao Brasil após concluir o curso. 

Doutorado “Sanduíche” 

Doutorado “sanduíche” é geralmente caracterizado por um período de estudo e colaboração com 
alguma instituição de pesquisa do exterior. Normalmente, o aluno passa uma fase inicial no Brasil, uma 
segunda fase no exterior (tipicamente, um ano), e retorna ao Brasil para a última fase, no final da qual 
ocorre a defesa da tese. Uma diferença entre o doutorado sanduíche e o doutorado pleno é que o 
primeiro pressupõe um vínculo que deve ser mantido com o país de origem (no caso o Brasil), não 
apenas como aluno de doutorado, mas também como profissional atuando no mercado de trabalho.  

A realização do doutorado sanduíche oferece um diferencial para o aluno, pois permite um contato 
próximo e focado na pesquisa do aluno com grupos de pesquisa internacionais. Ainda permite 
consolidar a colaboração entre o grupo brasileiro e o estrangeiro. Esta então é a primeira grande 
decisão que deve ser tomada, em conjunto com o aluno e seu orientador: no contexto do trabalho sendo 
desenvolvido, uma experiência no exterior traria vantagens? Para onde ir? Por quanto tempo? 

Ter uma experiência de estudar no exterior agrega, mas muitas vezes a situação em que o aluno se 
encontra em relação a sua vida pessoal e profissional não permite que tal experiência seja realizada. 
Distância da família, dos amigos, ou a impossibilidade de se ausentar do trabalho (no caso de 
profissionais que fazem doutorado e atuam na indústria, por exemplo) acaba distanciando o aluno do 
doutorado sanduíche. Portanto, a segunda grande decisão envolve responder a perguntais tais como: 
posso me ausentar? Tenho medo de perder meu trabalho, vou mesmo que não consiga uma licença? 
Minha vida pessoal me permite? 

Uma vez que a decisão de estudar no exterior é tomada, tanto do ponto de vista de pesquisa como do 
ponto de vista pessoal, chega a hora de decidir para onde ir. Muitas vezes, como no caso da minha 
experiência (Rafael), a participação em conferências ajuda a conhecer pesquisadores da área e definir 
possíveis colaborações. No meu caso, iniciei o doutorado em Março de 2005. Eu já havia participado 
de conferências onde tive contato com alguns pesquisadores da minha área de interesse. Sendo assim, 
em meados de 2006 fortaleci junto a meu orientador a colaboração com uma conceituada pesquisadora 
no Canadá e propusemos o doutorado sanduíche. A proposta foi prontamente aceita visto que era em 
uma área de pesquisa de interesse comum a ambos envolvidos, e poderia agregar não só para o meu 
doutorado, mas também para o grupo de pesquisa da orientadora canadense, que estava no início de sua 
carreira como professora-pesquisadora.  
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Após o acordo com a pesquisadora estrangeira e a decisão do local, iniciei uma nova etapa: a procura 
por uma bolsa de pesquisa para cursar doutorado sanduíche no exterior. De forma a dar um caráter 
mais formal para a parceria, uma colaboração formal entre minha universidade e a da professora 
canadense foi estabelecida. A parceria entre as duas instituições ajudou na hora de caracterizar melhor 
o meu vínculo com a universidade estrangeira e a resolver questões administrativas, tais como obter 
aproveitamento de disciplinas cursadas na universidade estrangeira e a manutenção do vínculo com o 
curso na universidade de origem. Por eu já ter um vínculo com a universidade brasileira e por desejar 
retornar ao Brasil ao final do período de um ano, optei por uma bolsa do tipo “sanduíche” oferecida 
pela CAPES. Existem outras opções de bolsas, inclusive oferecidas por instituições do país de destino 
ou do próprio professor estrangeiro. Por isso sempre é bom buscar informações sobre as possibilidades 
existentes para concretizar o período de estudo no exterior. 

Conforme mencionado na seção anterior, a vida acadêmica de alunos que cursam doutorado sanduíche 
é diferente da vida dos alunos de doutorado pleno. A principal diferença é que muitas vezes o aluno já 
viaja tendo cursado todas as disciplinas e créditos exigidos no curso. Em alguns casos, como ocorreu 
comigo, é possível cursar disciplinas para completar os créditos, validando-os na universidade de 
origem. Mas o foco central do doutorado sanduíche é a pesquisa. A principal contribuição do 
orientador estrangeiro está na complementação do processo de pesquisa, trazendo novas experiências e 
novas idéias, ou às vezes até rediscutindo o planejamento da pesquisa, que foi o que ocorreu em alguns 
momentos durante a minha experiência como aluno visitante. Também se espera que o aluno participe 
das atividades do grupo de pesquisa coordenado pelo orientador estrangeiro. O aluno, independente de 
ser visitante, acaba se inserindo na vida acadêmica do grupo.  

Com relação à vida social, a adaptação também existe, mas em menor escala e com menor impacto do 
que no doutorado pleno. Um aluno irá vivenciar um novo estilo de vida durante o doutorado sanduíche, 
mas a necessidade de criar raízes ou vínculos duradouros é mínima (ou inexistente) em relação à do 
aluno de doutorado pleno. Necessidades básicas de sobrevivência, tais como ter conta em um banco ou 
ter um plano de saúde são bastante semelhantes àquelas do aluno de doutorado pleno. A diferença é 
que, por ser um período restrito, pode-se optar, por exemplo, por se ter um plano de saúde internacional 
contratado no Brasil ou no país de destino. No meu caso, contratei um plano de saúde do governo 
canadense, o qual é obrigatório para qualquer pessoa que visite o Canadá por mais de três meses. O 
plano teve um custo reduzido e ofereceu uma maior variedade de serviços. 

Lições Aprendidas e Sugestões a serem Levadas em Consideração  

Temos consciência que nossos casos podem não ser representativos de uma maioria, mas acreditamos 
no valor de compartilhar nossas experiências com aqueles que potencialmente serão a próxima geração 
de brasileiros buscando formação no exterior. Gostaríamos de encerrar este relato com algumas lições 
que aprendemos e sugestões a serem levadas em consideração em sua jornada.  

Balance suas metas profissionais com as pessoais: deixar a vida pessoal de lado enquanto estiver no 
exterior dificulta a gerência da distância. Busque identificar suas metas de vida, pense no que você 
deseja para seu futuro e use isto como um ponto de equilíbrio no momento da decisão. Estar satisfeito 
com suas escolhas pessoais irá lhe dar forças para os momentos de dificuldades no exterior.     

Procure conhecer um pouco sobre o potencial orientador, sua pesquisa, seu estilo de gerenciamento e 
os recursos que o mesmo possui para oferecer aos alunos. Isto o ajudará a estabelecer expectativas. Eu, 
Sabrina, tive demandas de ajustes no meu tópico de estudos por parte da orientadora, as quais geraram 
uma desmotivação inicial. Este tipo de desmotivação pode impactar na produtividade do aluno, 
portanto é vital gerenciar a mesma assim que identificada.   

O que funciona no Brasil nem sempre é igual ao que vamos encontrar no exterior. A cultura 
acadêmica, o cronograma de aulas, as avaliações, as exigências e as regras são geralmente diferentes do 
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que estamos acostumados no Brasil. Sendo assim, busque conhecer as diretrizes o quanto antes para 
evitar desentendimentos ou confusões desnecessárias. 

Balance sua pesquisa individual e a participação no grupo de pesquisa. Uma participação ativa na 
vida do grupo de pesquisa permite ao aluno desenvolver habilidades esperadas em um futuro 
pesquisador (colaboração com parceiros e senso crítico, por exemplo), mas também demandam tempo 
do aluno. Achar um balanço entre ambas atividades é um processo de aprendizado e um desafio para 
aqueles que tiveram apenas uma experiência orientador-aluno previamente. 

Pesquise e aprenda sobre o custo de vida, opções de moradia e funcionamento da cidade como um 
todo bem como sobre a cultura local. Um conhecimento prévio vai facilitar a adaptação. O fato de 
termos buscado informação antes da mudança facilitou o processo de adaptação e aprendizado de 
forma geral. Uma pesquisa inicial sobre planos de saúde enquanto ainda estávamos no Brasil nos 
auxiliou a decidir qual plano melhor se adequava para as nossas necessidades, levando em 
consideração nossas situações individuais de estudante de doutorado pleno e sanduíche.  

Forme um círculo de convivência com “nativos” para acelerar o processo de adaptação. Muitos 
brasileiros se restringem a conviver rodeados apenas de brasileiros ou latinos americanos, visto a 
proximidade cultural. Para melhor entender e realmente se incluir na sociedade, nada melhor do que ter 
“nativos” por perto. Você passará a ver as coisas sobre a perspectiva de quem nasceu e foi criado no 
país estrangeiro, o que lhe ajudará a melhor entender a cultura local e se adaptar à mesma.  

Recursos 

Fazendo Doutorado nos Estados Unidos. Leila Naslavsky e Roberto Silva Filho. Revista Eletrônica 
SBC Horizontes, 1(1), 2008. [http://www.sbc.org.br/horizontes/edicoes/v01n01/46.html]  

CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior: instituição governamental 
brasileira que visa assegurar a existência de pessoal especializado. Oferece bolsas de pós-graduação 
para estudos no país ou no exterior. [http://www.capes.gov.br] 

NSERC - Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada: instituição governamental 
canadense que fomenta projetos nas áreas da Computação (entre outras). O processo de seleção é 
restrito a canadenses ou residentes permanentes. [http://www.nserc-crsng.gc.ca/]    

Série de livros “Culture Smart!”: Editados por Kuperard (UK), esta série apresenta informações sobre 
atitudes, crenças e comportamento de povos de diversos países. Bastante interessante para adquirir uma 
visão geral sobre o país que se vai estudar e sobre seu povo. [http://www.kuperard.co.uk/culturesmart/] 
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Entrevista com prof. Dieter Rombach 
 
  
Por Márcio Delamaro, ICMC, USP São Carlos. 

Prof. Dieter Rombach é diretor-executivo do Instituto de 
Engenharia de Software Experimental (IESE) em Kaiserslautern, 
Alemanha, uma das sedes do famoso Instituto Fraunhofer. É 
também professor da Universidade de Kaiserslautern e, não menos importante, 
membro do conselho d iretor do FC Kaiserslautern, um dos mais conhecidos times de 
futebol da divisão principal da Alemanha. O Prof. Dieter Rombach já esteve algumas 
vezes no Brasil. Sua última  visita ocorreu em março de 2009, quando veio tratar de 
assuntos relativos a criação de “filiais” do Fraunhofer no Brasil. Na sua passagem 
pela USP de São Carlos, concordou em responder a algumas perguntas relativas à 
sua trajetória profissional e sobre como é trabalhar em um instituto de pesquisa. A 
entrevista foi concedida ao Prof. Marcio Delamaro,do Instituto de Ciências 
Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP de São Carlos. 

DELAMARO. Dieter, may you describe your professional trajectory from the college to the present 
days? 

DIETER. I have received my MS degree in Math and Computer Science from the University of 
Karlsruhe, Germany, in 1978, and my PhD in Computer Science from the University of Kaiserslautern, 
Germany, in 1984. From 1984 to 1992, I was a faculty member in the Computer Science Department of 
the University of Maryland in College Park, MD, USA, as well as a project manager at NASA's 
Goddard Space Flight Center in Greenbelt, MD, USA (in parallel). During my US tenure, I developed - 
together with Vic Basili of the University of Maryland - the discipline of Experimental Software 
Engineering. Having scientific achievements in software engineering based on sound empirical 
evidence moved Software Engineering closer to true engineering. For this work, I was honored with 
the National Science Foundation's Presidential Investigator Award in 1990. 

 

DELAMARO. Before moving to the Fraunhofer Institute, you worked on a few major software companies. 
About such change, I’d like to ask three questions. Was your experience in the industry important to your 
current work, in which you conduct applied research very close to industrial partners? 

DIETER. Of course, my industrial experiences made me understand what the true challenges with 
respect to Software Engineering were, and what means to risk-mitigating technology transfer were 
needed. These lessons became the foundation of my Fraunhofer institute in Germany. One important 
consequence was the establishment of so-called industrial research labs in my institute. In such labs, 
experts from companies and Fraunhofer researchers collaborate closely with the intent to speed up 
innovation significantly. 

 

DELAMARO. Do you think this kind of experience is essential? I mean, someone who worked 
exclusively in the academia could perform well in this kind of job? 

DIETER. It is hard to gain the same insights working in academia only. This is one of the reasons why 
professors in the USA are paid for 10 months only (nota: esses 10 meses dizem respeito ao período de 
aula sem considerar o verão). If they want to draw a 12-month salary, they have to cooperate with or 
consult for industry. Thereby, this industrial experience becomes system-immanent. 
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DELAMARO. In terms of money, was it worth? Is it true that the industry pays better than research? Or 
is it a myth? 

DIETER. Industry pays indeed better. However, there is a price to be paid. The price is that the 
dependency on corporate strategies or economic developments (like the current financial crisis) is 
much higher. 

 

DELAMARO. The Fraunhofer Institute is growing outside Europe. There are branches and there plans to 
open new branches in other countries, including in Brazil. Why? What are the plans for Brazil? 

DIETER. A leading German research organization such as Fraunhofer has to be present in all regions 
that are engaged in top research and has to be present wherever German companies are acting globally. 
Both conditions are true for Brazil. I believe that Brazil will become a global player in high-tech 
research in the coming decade. And we want to be part of it.  

 

DELAMARO. What an IT professional needs to work in a research center like the Fraunhofer? Is a 
masters or PhD degree important? 

DIETER. We are looking for IT professionals with a MS degree in computer science, electrical 
engineering, or math. But even more important is the attitude to address the entire innovation cycle 
from invention to market impact. Our name patron “Joseph von Fraunhofer” is hereby our model. He 
has identified the Fraunhofer lines in the sun spectrum, designed lenses, and founded a company to 
produce them. Sequential innovation (first basic research, then applied research, and then transfer) does 
no longer fit the needs of today’s speedy innovation. Parallel innovation (like Fraunhofer practices in 
its institutes) is one of the proper answers to this challenge. 

 

DELAMARO. If you lived in Brazil, which team would you cheer for? 

DIETER. I am not sure yet… it would probably depend where I would live. But currently, I could 
imagine to cheer for the team Sao Paulo. 

 

Recursos 

Fraunhofer IESE. http://www.iese.fhg.de/fhg/iese/ 
 



Etc & Tal 

 Volume 2 - Número 1 - Abril 2009 | SBC HORIZONTES | 44 

Armazenando Dados em Aplicações Java 
 Parte 2 de 3: Apresentando as opções 
 
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 segundo de uma trilogia, e responde a 
parte “quais são as opções disponíveis” 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 segundo 
de uma trilogia, e apresenta quais são as tecnologias disponíveis para tratar o problema de 
armazenamento de dados em Java, assim como quais são as características principais dessas 
tecnologias.  

No primeiro artigo da trilogia analisamos um caso real: o Ambiente Odyssey, que possui mais de 10 
anos de história, com novas funcionalidades implementadas a cada ano por alunos do grupo de 
Reutilização da COPPE/UFRJ. Naquele artigo, através dos resultados de uma pesquisa, chegamos aos 
seguintes requisitos para um mecanismo de persistência: prover compatibilidade entre diferentes 
versões do sistema, ser otimizado em termos de desempenho, ter confiabilidade, ser de fácil 
manutenção e de evoluir e não ser intrusivo. 

Esse artigo leva em consideração esses requisitos para selecionar as principais especificações e 
frameworks de armazenamento disponíveis para a linguagem Java. Para isso, iniciamos com uma breve 
discussão que contrasta especificação de implementação. Em seguida apresentamos as duas principais 
especificações para armazenamento em Java: JDO e JPA. Finalmente, descrevemos alguns dos 
frameworks disponíveis para esse fim. 

Especificação x Implementação 

É importante ressaltar a diferença entre especificação e implementação. Especificações são documentos 
que definem padrões para determinados tipos de processos. Estas especificações, definidas pelo 
processo da comunidade Java (JCP), podem ou não ser implementadas e adicionados à plataforma Java 
no futuro. Já as implementações discutidas neste artigo são frameworks para armazenamento. Esses 
frameworks podem ou não ser implementações de uma especificação. Um exemplo de não aderência a 
especificações é o Castor, que será visto mais adiante. 

Especificações  

Java Persistence API (JPA) é a especificação que define um padrão de persistência para permitir que 
desenvolvedores Java gerenciem dados que são armazenados de forma relacional. A especificação JPA 
está inclusa no documento ‘JSR: 220 Enterprise JavaBeans 3.0’, que é a especificação da arquitetura 
Enterprise JavaBeans para desenvolvimento de aplicações baseadas em componentes. A especificação 
descreve os requisitos para o suporte à Enterprise JavaBeans 3.0, mas permite também o seu uso de 
forma isolada através da plataforma Java SE. 

A JPA é um conjunto de interfaces que descrevem como gerenciar o conteúdo de banco de dados 
relacionais. Para isso, ela descreve uma linguagem de consulta e um conjunto de metadados para 
configuração do mapeamento objeto relacional. A linguagem de consulta JPQL (Java Persistence 

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.  
 



Etc & Tal 

 Volume 2 - Número 1 - Abril 2009 | SBC HORIZONTES | 45 

Query Language) é muito similar à linguagem SQL, mas atua sobre os objetos e não diretamente sobre 
as tabelas de um banco de dados relacional. 

A construção do padrão de persistência JPA teve a contribuição de vários especialistas da comunidade 
Java. Assim, a especificação incorpora contribuições de várias soluções populares do mercado como 
Hibernate e TopLink.  

Java Data Objects (JDO) é uma especificação que define uma API para persistência transparente de 
objetos. Atualmente ela se encontra na versão 2.0 e é descrita no documento ‘JSR: 243 – Java Data 
Objects 2.0’.  

Diferentemente da especificação JPA, a especificação JDO, além de definir o mapeamento objeto-
relacional como possível mecanismo de persistência, é fundamentalmente um padrão de persistência 
transparente. Assim, a especificação JDO não restringe a tecnologia do meio de armazenamento, 
ficando a critério dos implementadores a possibilidade de oferecer suporte não só a banco de dados 
relacionais como também a outras formas de armazenamento, incluindo banco de dados orientados a 
objetos. 

Frameworks 

XStream é uma ferramenta para mapeamento entre objetos Java e documentos XML, permitindo assim 
que objetos possam ser serializados em documentos XML.  

XStream foi projetada para que se tenha o menor trabalho possível em termos de configuração e 
mapeamento entre o objeto Java e a estrutura do documento XML onde os dados serão persistidos. 
Através de um conversor padrão a ferramenta faz uso de reflexão para descobrir dinamicamente os 
atributos de uma classe Java e seus respectivos valores. Assim, o mapeamento não precisa ser feito 
manualmente. Essa falta de necessidade de configuração pode ser atrativa em termos de facilidade e 
simplicidade, mas acaba tornando o mecanismo pouco flexível e pouco robusto quando se deseja 
mapeamentos complexos. 

Castor XML é um framework que permite a representação de dados de documentos XML em objetos. 
Assim, o modelo de objetos Java é capaz de manipular e gerenciar as informações contidas em um 
documento XML. O framework Castor provê a serialização e desserialização entre objetos Java e 
documentos XML.  

Assim como a ferramenta XStream, o framework Castor permite um mapeamento automático entre 
objetos e documentos XML através de reflexão. Mas para que se obtenha maior controle sobre o 
mapeamento o mais indicado é a realização manual desse mapeamento a partir de funcionalidades 
oferecidas pelo próprio framework. 

Torque é um framework de persistência para Java, onde os objetos são armazenados através do 
mapeamento objeto-relacional. O projeto Torque é mantido pela Apache Software Foundation e 
distribuído pela licença Apache 2. 

Diferente de outras ferramentas que também fazem uso do mapeamento objeto-relacional, o Torque 
não faz uso de reflexão para acessar as propriedades das classes Java e então gerar um banco de dados 
que atenda um mapeamento. No Torque as classes a serem persistidas são geradas a partir de um 
esquema XML que descreve, além do mapeamento objeto-relacional, o projeto do banco de dados. 
Assim, as classes Java a serem persistidas não precisam ser programadas visto que elas são geradas a 
partir do que foi modelado no esquema XML.  

O principal objetivo do Torque é o uso de Java para manipulação de um banco de dados. Isso facilita as 
operações com informações visto que a linguagem de consulta própria do banco de dados é substituída 
por métodos Java. Assim, o modelo de persistência acaba perdendo um pouco de sua transparência, 
visto que nesse caso o modelo relacional tem reflexo direto no modelo de classes e não o contrário. 
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Desse modo, como o projeto Torque foca diretamente na criação de um conjunto de classes a partir de 
um modelo relacional, o esforço em realizar esse mapeamento quando já se tem um modelo de classes 
bem definido pode acabar gerando um esforço consideravelmente maior frente a abordagens mais 
transparentes. 

Hibernate é um framework de persistência de código aberto e distribuído pela licença LGPL. Ele 
provê a persistência de objetos Java através do mapeamento objeto-relacional. Além de prover suporte 
para o mapeamento objeto-relacional, também provê linguagens de consulta e métodos de 
gerenciamento de transação que facilitam o processo de desenvolvimento e tornam a persistência o 
mais transparente possível. 

Devido à sua robustez e maturidade, o Hibernate é atualmente um dos frameworks de persistência mais 
usados no mercado. Muitas de suas funcionalidades foram incorporadas a padrões de persistência em 
Java e suas versões mais recentes (a partir da versão 3.0) são implementações da especificação JPA. 

JPOX é um framework de persistência heterogêneo para Java. A heterogeneidade da solução está no 
fato dela oferecer suporte a diferentes especificações: JDO1, JDO2 e JPA. Um dos principais objetivos 
do JPOX é prover um modelo de persistência transparente e flexível através do suporte a diferentes 
APIs, bancos de dados relacionais, formas de armazenamento e linguagens de consulta. Atualmente o 
JPOX (versão 1.2) é a implementação de referência da especificação JDO 2.0. 

Através do JPOX é possível seguir as diferentes especificações JDO ou JPA. Independente da API 
escolhida, o modelo de persistência é transparente e pouco intrusivo. Apesar da especificação JDO 
possibilitar o uso de diferentes formas de armazenamento, o uso de mecanismos diferentes de banco de 
dados relacionais ainda é muito insipiente. Assim o mecanismo de armazenamento, independente da 
escolha de especificação, é provido por um banco de dados relacional. 

TopLink é um framework de persistência desenvolvido pela Oracle que permite o mapeamento de 
objetos para bancos de dados relacionais ou documentos XML através de seus diferentes módulos.  

Baseado no TopLink, foi desenvolvido o TopLink Essentials, uma versão open-source do framework 
de persistência da Oracle e atual implementação de referência da especificação JPA. O framework Top 
Link Essentials não oferece todas as funcionalidades da versão original e se limita ao modelo de 
persistência definido pela especificação JPA. Assim o mecanismo de armazenamento se dá através de 
bancos de dados relacionais. 

Análise das opções 

A tabela a seguir relaciona as diferentes características das tecnologias. Ferramentas como XStream e 
Castor são soluções alternativas ao mapeamento objeto-relacional e fazem uso de documentos XML 
para o armazenamento de informações. As vantagens no uso dessas soluções residem na flexibilidade 
do formato XML. A desvantagem dessa forma de armazenamento está na dificuldade de mapear 
objetos Java para documentos XML. Essa tarefa se torna cada vez mais custosa quando se aumenta a 
complexidade do modelo de classes. 

As outras tecnologias oferecem solução de persistência através do mapeamento objeto-relacional. São 
elas: Torque, Hibernate, JPOX e TopLink Essentials. Ao contrário das ferramentas XStream e Castor, 
essas outras soluções são mais robustas e se sustentam sobre especificações de modelos de persistência 
padrões em Java, com exceção do framework Torque que apresenta um padrão de persistência próprio 
e não segue nenhuma especificação. O Hibernate e TopLink Essentials implementam a especificação 
JPA, enquanto o framework JPOX oferece suporte tanto à especificação JPA quanto à JDO. 
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Ferramenta Forma de armazenamento Especificação Licença 
XStream Documentos XML - BSD 
Castor Documentos XML - Apache 2.0 
Torque Banco de dados relacional - Apache 2.0 
Hibernate Banco de dados relacional JPA LGPL 
JPOX Variável  JPA & JDO Apache 2.0 
TopLink Essentials Banco de dados relacional JPA CDDL 

As tecnologias que utilizam bancos de dados relacionais como forma de armazenamento se distinguem 
basicamente pela especificação que implementam. A tabela a seguir relaciona as principais 
características entre as especificações JDO e JPA.  
 

Especificação Padrão Modelo de metadados 
Mecanismo de 

armazenamento 
JPA Mapeamento objeto relacional XML ou anotações Banco de dados relacional 

JDO Persistência de dados transparente XML ou anotações 
Transparente em relação 
ao mecanismo. Depende 
da implementação.  

É importante destacar que ambas as especificações permitem o uso de anotações ou de um descritor 
XML para que o usuário configure o mapeamento objeto-relacional. Anotações são colocadas nas 
próprias classes Java através do uso de @. O código abaixo ilustra o uso de anotações.  
 

 
 

O descritor XML, por sua vez, é um arquivo XML à parte que especifica o mapeamento. Um exemplo 
de arquivo descritor é mostrado abaixo.  

 

 

Concluindo 

A partir desse artigo, pudemos ter uma visão geral das principais opções de armazenamento de dados 
em Java. No próximo artigo da trilogia exemplificaremos como algumas dessas opções funcionam, 
viabilizando a escolha da opção mais adequada para o seu problema específico. 

<entity class="br.ufrj.dcc.hualin.Study.model.Book"> 

    <attributes> 

        <basic name="author"/> 

        <basic name="isbn"/>         

  <one-to-many name="reviews" mapped-by="book"> 

  <cascade> 

   <cascade-all/> 

  </cascade> 

   </one-to-many> 

    </attributes> 

</entity> 

 

@Entity 

public class Book extends Product { 

  @Basic 

  private String author = ""; 

 

  @Basic 

  private String isbn = ""; 

 

  @OneToMany(cascade=CascadeType.ALL, 

                     mappedBy="book") 

  private Collection<Review> reviews = null; 
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Recursos 
Leia mais sobre a especificação JDO: http://www.jcp.org/en/jsr/detail?id=243 
Leia mais sobre a especificação JPA: http://jcp.org/en/jsr/detail?id=220 
Leia mais sobre o framework XStream: http://xstream.codehaus.org/index.html 
Leia mais sobre o framework Castor: http://www.castor.org/xml-framework.html 
Leia mais sobre o framework Torque: http://db.apache.org/torque/documentation/index.html 
Leia mais sobre o framework Hibernate: http://www.hibernate.org/ 
Leia mais sobre o framework JPOX: http://www.jpox.org/docs/index.html 
Leia mais sobre o framework TopLink Essentials: 
http://www.oracle.com/technology/products/ias/toplink/doc/1013/main/_html/toc.htm 
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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. 

 



Etc & Tal 

 Volume 2 - Número 1 - Abril 2009 | SBC HORIZONTES | 49 

SBC Horizontes e Você!!! 
Veja o que os leitores da SBC Horizontes têm a dizer e a perguntar 
  

 

Você Escreve, a Gente Publica 
 
 
Direto da nossa comunidade no Orkut: 

Leonardo  
edicao horizontes - parabens 
Gostaria de parabeniza-la pela 
idéia, concepção e iniciativa. A 
revista Horizontes está acessível, 
utiliza uma linguagem adequada e 
os assuntos foram discutidos de 
forma suscinta. Parabéns a todos ! 
abraços, Grandinetti. 

 
Direto do Orkut: 
 

Thatiana 
Olhei a última edição e é realmente interessante.  
A quem se interessa pelo assunto, vale a pena dar 
uma olhada. 

 
Vivi 
Que interessante, um coluna destinada à nós 
mulheres ... 
Realmente faltava isso em algum lugar. ;D 

Prezados, 

Venho por meio deste parabenizar a grande iniciativa dos senhores 
(as) na SBC Horizontes como também pela qualidade dos artigos de 
sua primeira edição.  

Apesar de recentemente ter ingresso na faculdade, encontrei diversos 
artigos que ajudaram a esclarecer diversas dúvidas que tenho em 
relação a meu futuro acadêmico, notavelmente as matérias 
[BETWEEN], [E AGORA,JOSÉ?], [INDÚSTRIA], [HOW TO] e [O²]. 

Aprecio bastante esse trabalho desenvolvido pela SBC como um todo 
pois possibilita até mesmo nós, recém ingressos na universidade, ter 
uma idéia mais ampla e até mesmo antecipar possíveis dúvidas ou 
dificuldades que possam surgir no futuro. 

Novamente, meus mais sinceros parabéns pela genial idéia, 
organização e qualidade dos conteúdos aqui divulgados. 

Atenciosamente, 
Carlos Vinícius A. Silva 
Sócio Estudante 
UFBA – 1º Semestre 

 

Sou aluno de Ciência da Computação da 
Universidade de Brasília e gostaria de 
parabenizar a revista Horizontes pelo 
interessantíssimo conteúdo oferecido na 
primeira edição. 

A revista conseguiu tratar de assuntos 
atuais e que o aluno de CiC não acha em 
outros lugares, seja internet ou outras 
revistas. 

Aguardo ansiosamente a segunda edição 
de Abril e espero que esteja tão boa 
quanto a primeira. 

Att, 

Guilherme Marques 

Universidade de Brasília 

  
Direto da nossa comunidade no Orkut: 

Zé Ricardo  
Olá profa. Mirella! 

Parabéns a você e ao corpo editorial/editores restantes pela revista. 

Realmente ela ficou muito boa em termos de conteúdo. 

Porém eu gostaria de fazer uma sugestão: que melhorem/refaçam a diagramação/design da revista. Não gostei: 
além de meio estéril/minimalista, fica muito ruim de ler - cansa a vista. 

Como colocado no prólogo/sumário da revista, ela deveria inspirar-se na revista ACM Crossroads ou mesmo na 
Free Software Magazine, em termos de diagramação e estilo. 

Fica aqui apenas uma crítica construtiva para futuras melhoras na revista. 

No mais, estão de parabéns. Boa iniciativa! 

[]'s 
jR 

 

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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Você Pergunta,  
a SBC Horizontes Responde 
 
  

 

 

PERGUNTA 
 Gostaria de conhecer melhor sobre a iniciação cientifica, aprofundar os conhecimentos. 
 Amanna Barreto 

RESPOSTA 

Olá Amanna, 

    A iniciação científica é uma das várias possibilidades de atividades complementares 
disponíveis aos alunos de graduação. De forma análoga ao estágio, onde o aluno vivencia o dia 
a dia da profissão em um ambiente corporativo, e à monitoria, onde o aluno vivencia o dia a dia 
de atividades de ensino, na iniciação científica o aluno imerge em um ambiente de pesquisa, 
interagindo com pesquisadores e alunos de pós-graduação. Em suma, é uma excelente 
oportunidade para alguém que tem vontade de fazer mestrado, e quer fazer um test-drive antes. 
Para mais detalhes, acesse http://pt.wikipedia.org/wiki/Iniciação_científica. 

          Leonardo Murta (IC/UFF) 

 
 

PERGUNTA 
 Quais as diferenças de uma pós-graduação e um mestrado? 
 Bruno Felipe 

RESPOSTA 

Olá Bruno, 

    De forma genérica, todo ensino formal que vem depois da graduação é pós-graduação. 
Contudo, existem dois tipos principais de pós-graduação: lato sensu e stricto sensu. Os cursos 
lato sensu são mais voltados para a formação profissional do aluno, com o objetivo de melhor 
prepará-lo para o mercado de trabalho. Esses cursos são também conhecidos como cursos de 
especialização. Por outro lado, os cursos stricto sensu são mais voltados para a formação 
acadêmica do aluno, com o objetivo de prepará-lo para atuar como professor ou pesquisador. 
Esse tipo de pós-graduação engloba o mestrado e o doutorado. Em suma, se você quer aprender 
a usar as técnicas e ferramentas de computação para o seu dia a dia de trabalho, um curso de 
especialização pode ser o melhor caminho. Contudo, se você pretende fazer pesquisa ou 
ministrar aulas, opte pelo mestrado. Para mais detalhes, acesse http://pt.wikipedia.org/wiki/Pós-
graduação 

          Leonardo Murta (IC/UFF)   

 

? 
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Você 

viu?! 
É muito importante se manter atualizado sobre o que as demais sociedades 
publicam em seus websites, revistas e boletins. Seguem algumas publicações 
interessantes sobre temas relacionados aos discutidos na SBC Horizontes. 

 

IEEE Spectrum – The Magazine of Technology Insiders 

Volume 46, número 2, fevereiro 2009 

Special Report: Dream Jobs’ 09 
Building a solar-powered plane, creating stunning effects for Bollywood films, designing search-
and-rescue robots—it's not just a job, it's engineering 

Link: http://www.spectrum.ieee.org/feb09/7474 
 

Communications of the ACM – Vol 52, no 01, Janeiro 2009 

Scaling the Academic Publication Process to Internet Scale 

A proposal to remedy problems in the reviewing process, por Jon Crowcroft, S. Keshav, and Nick McKeown 

Confira  o que leva os autores a proporem uma nova maneira de revisar artigos: “The goal would be to have a standard 
way for members of the community to review and rank papers and authors both before and after publication.” 

Link: http://cacm.acm.org 

 

Communications of the ACM – 
Vol 52, no 02, Fevereiro 2009 

Women in Computing – Take 2 

Inspiring, recruiting, and retaining 
women for a career in computing 
remains a challenge. 

Confira a razão para o seguinte slogan “Computing is 
too important to be left to men” 

Link: http://cacm.acm.org 

 

IEEE Communications Magazine, Vol.47 No.3 Março 2009 

THE PRESIDENT'S PAGE: Women in Communications Technology 
Opening the book on IEEE facts and statistics [4][5], we found that out of over 375,000 IEEE members, only 9% of 
them are female, and out of the 6288 fellow grade IEEE members in 2008, less than 3% of them are female.         
Confira as iniciativas da Sociedade de Tecnologia de Comunicação da IEEE (ComSoc) para encorajar mais mulheres 
engenheiras a essa área e disciplinas relacionadas.  

Link: http://www.comsoc.org/livepubs/ci1 

 

Este “Wordle” foi criado por ManyEyes.com, um site de Fernanda Viégas e Martin 
Wattenerg, parte do grupo de pesquisa da IBM Collaborative User Experience. 
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VIEW POINTS da Communications of the ACM – Vol 52, no 03, Março 2009  

 Your students are your legacy. Por David A. Patterson 

This Viewpoint boils down into a few magazine pages what I’ve learned in my 

32 years of mentoring Ph.D. students. 

Confira as dicas do grande Cientista da Computação, Patterson, que definiu o 

termo RISC e foi presidente da ACM (2004-2006), entre várias outras 

contribuições e atividades. Entre elas: Advising is simpler if you foster an 

environment that helps students learn how to become successful researchers. 

Advising students for success. Por Jeffrey D. Ullman 

Some advice for those doing the advising (and what 

the advisors can learn from the advisees). 

Confira as dicas de outro grande Cientista da Computação, Ullman, cujo H-Index é o segundo maior 

da área de Computação. Entre elas: We’re trying to get young scientists to the point where they 

can make independent judgments about what is worth working on.  

Link: http://cacm.acm.org 

 

ACM Queue, Vol. 7, No. 1, Janeiro 2009 

Pride and Prejudice (the Vasa) 
Dear KV, 
I teach computer science to undergraduate students at a school in California, and one of 
my friends in the English department, of all places, made an interesting comment to me 
the other day. He wanted to  know if my students had ever read Frankenstein and if I felt 
it would make them better engineers. I asked him why he thought I should assign this 
book, and he said he felt that a book could change the way in which people think about 
their relationship to the world, and in particular to technology. He wasn’t being 
condescending; he was dead serious. Given the number of Frankenstein-like projects that 
seem to get built with information technology, perhaps it’s not a bad idea to teach these 
lessons to computer science undergraduates, to give them some notion that they have a 
social responsibility. Do you agree? 

Confira a resposta do Kode Vicious que, entre outras coisas, diz: “If you really want to reach an audience, you have 
to engage them with stories that you understand and can relate to their experience.” 

Link: http://queue.acm.org 
 

ACM-W CIS Newsletter, Spring 2009 

Women at the Brazil National Database Conference 

Confira o relato da profa. Claudia B. Medeiros (editora da coluna Bits, Bytes & 

Batom da SBC Horizontes) sobre a participação feminina no SBBD 2008. 

Ambassador Blog : News from Brazil 

Aproveite e leia sobre a SBC Horizontes na mesma newsletter!!! 

Link: http://women.acm.org 
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Escola Regional de Computação Bahia-Alagoas-Sergipe, ERBASE  
Integração Empresa-Universidade 
Unindo acadêmicos e profissionais da Computação dos três Estados 
  
Paulo Eduardo Ambrósio, peambrosio@uesc.br, UESC. 
Eleazar Gerardo Madriz Lozada, egmlozada@gmail.com, UESC. 

A Escola Regional de Computação Bahia-Alagoas-Sergipe é o principal evento 
acadêmico da área de Informática da região, e tem como objetivo principal 
promover a integração dos estudantes dos três Estados e contribuir com a difusão de 
conhecimento. Este artigo apresenta a nona edição do evento, a ser realizada em 
maio de 2009, em Ilhéus, Bahia. 

A ERBASE, Escola Regional de Computação dos Estados da Bahia, Alagoas e Sergipe, é o principal 
evento acadêmico da área na região. Busca promover a integração dos estudantes e profissionais da 

área presentes e atuantes nesses Estados, por meio da troca e 
disseminação de conhecimentos e experiências. 

A nona edição do evento será realizada em Ilhéus, Bahia, no 
período de 4 a 8 de maio de 2009, no Campus da Universidade 
Estadual de Santa Cruz (UESC). 

O objetivo geral de uma Escola Regional é proporcionar ao 
acadêmico da área um espaço para o intercâmbio de experiências e 
o acesso ao que de mais novo tem se pesquisado e produzido, por 
meio de palestras, mini-cursos e laboratórios apresentados por 
renomados pesquisadores, bem como pela apresentação das 
próprias pesquisas dos estudantes. 

Estas Escolas visam divulgar localmente novas idéias, debater e promover a atualização profissional 
nos domínios da Ciência da Computação para alunos de graduação, professores e profissionais da área. 

Pelas dimensões continentais do Brasil, nem sempre é possível que um aluno, professor ou profissional 
recém-formado, participe de um Congresso importante na área, pois as distâncias são muito grandes e 
os custos de deslocamento muito elevados. Por esta razão, as Escolas Regionais de Computação 
adquirem um status fundamental e diferenciado na formação complementar, dando a oportunidade de 
interagir com profissionais de notória competência, provenientes de instituições e núcleos de pesquisa 
bem consolidados. 

A ERBASE é um evento tradicional, promovido anualmente por uma instituição sediada na região, sob 
os cuidados da Sociedade Brasileira de Computação (SBC). A cada edição, procura-se promover um 
rodízio entre os três Estados, proporcionando uma facilidade maior de acesso aos interessados. 

Realizado desde 2001, em 2009 teremos a nona edição, sendo a terceira vez no interior do Estado da 
Bahia, e a primeira vez sediada pela UESC. 

Tradicionalmente, a ERBASE engloba três eventos paralelos de grande destaque: o Workshop de 
Trabalhos de Iniciação Científica e Graduação (WITCG), no qual os alunos têm seu espaço para 
apresentar pesquisas realizadas e em andamento; o Workshop de Educação em Computação e 
Informática (WEIBASE), para a divulgação e troca de experiências, principalmente entre os 
professores, e especificamente no campo educacional da Computação; e o Workshop de Inclusão 
Digital (WIND), voltado exclusivamente para debates nessa área. 

Nesta edição de 2009, um novo evento paralelo está programado, com a finalidade de oferecer um 

Esta é uma publicação eletrônica da Sociedade Brasileira de Computação – SBC. Qualquer opinião pessoal não pode ser atribuída como da SBC.        
A responsabilidade sobre o seu conteúdo e a sua autoria é inteiramente dos autores de cada artigo.  
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espaço para a integração da iniciativa privada com os diferentes grupos de pesquisa das instituições dos 
três Estados. O Encontro Tecnológico (ETBASE) contará com palestras e debates com o objetivo 
principal de buscar a integração Empresa-Universidade, tão necessária para o crescimento do país. 

Também como uma novidade, acontecerá no dia quatro de maio, primeiro dia do evento, a sétima 
edição do CPU - Campeonato de Programação Universitário, promovido pela TecnoJr – Empresa 
Júnior de Computação da UESC. O CPU é um evento nos moldes da Maratona de Programação, que 
visa estimular o interesse dos estudantes pela programação. 

 

Programação 

A ERBASE 2009 contará com a participação de importantes 
pesquisadores, apresentando palestras ou responsáveis por mini-
cursos e laboratórios, com assuntos atuais e de grande relevância. 
Contaremos com a participação de grandes nomes da Computação 
nacional, dentre os quais, já confirmados: Dra. Anna Helena Reali 
Costa, Dra. Aline Andrade, Dr. Alejandro Frey, Dr. Josemar 
Rodrigues de Souza e Dr. Maurício Escarpinati. 

 

No Quadro 1 é apresentada uma relação com os 18 mini-cursos e laboratórios programados para os 
cinco dias do evento. 

 
Mini-curso 1 Desenvolvimento de Aplicações para TV Digital Interativa com GINGA: Abordagem Procedural e 

Abordagem Declarativa 
Mini-curso 2 Aplicando Transformação em XML usando XSLT e XSL-FO 
Mini-curso 3 Futebol de Robôs: Um Desafio para a Inteligência Artificial 
Mini-curso 4 Estudo da Matemática da Computação: Teoria de Domínios e sua Aplicação no Cálculo Numérico e das 

Equações Integrais 
Mini-curso 5 Robótica Evolutiva 
Mini-curso 6 Técnicas para Implementar Processos de Produção de Software com Características Fabris 
Mini-curso 7 Desenvolvimento de Sistemas de Raciocínio Baseado em Casos com JCOLIBRI 
Mini-curso 8 Agentes Inteligentes de Diálogo: Estratégias, Implementação e Aplicações 
Laboratório 1 Geração Automática de Cenários 
Laboratório 2 Programação em MatLab utilizando como prática a implementação de algoritmos de Processamento de 

Imagens 
Laboratório 3 Construindo um Jogo MMORPG com PYTHON 
Laboratório 4 Modelagem e Construção de Ontologias 
Laboratório 5 VoIP: Introdução e Asterisk 
Laboratório 6 Fundamentos de Gerência de Projetos e Introdução ao MS-Project 
Laboratório 7 Tudo que você sempre quis saber sobre Sistemas Embarcados e tinha medo de perguntar 
Laboratório 8 Programação em Computação Paralela e Distribuída 

Quadro 1 – Relação de mini-cursos e laboratórios programados para a ERBASE 2009 

Coordenações 

A Coordenação Geral da ERBASE 2009 está a cargo dos professores Dr. Eleazar Lozada e Dr. Paulo 
Eduardo Ambrósio, da UESC. 

Cada evento paralelo tem sua coordenação própria, sendo: 

• WTICG 

� Profa. Dra. Eliana S. Almeida (UFAL) e Profa. Dra. Daniela Barreiro Claro (UFBA) 
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• WEIBASE 

� Profa. Dra. Vânia Cordeiro da Silva (UESC) e Prof. Dr. David Moisés B. Santos (UEFS) 

• WIND 

� Profa. Vanessa Bittencourt Xavier (UESB), Profa. Dra. Débora Abdalla (UFBA) e Prof. Dr. 
Carlos José de Almeida Pereira (UESC) 

• ETBASE 

� Prof. Dr. Eleazar G. M. Lozada (UESC) e Prof. Dr. Paulo Eduardo Ambrósio (UESC) 

 

Concluindo 

 

A ERBASE 2009 ocorrerá em Ilhéus, Bahia, no período de 4 a 
8 de maio. 

Esperamos a presença de toda a comunidade da Computação 
dos Estados da Bahia, Alagoas e Sergipe. 

Visite o web site do evento para ter acesso à programação 
atualizada, maiores informações e fazer sua inscrição. 

 

 

Recursos 

Web site da ERBASE 2009: http://www.uesc.br/eventos/erbase_2009 

Web site do CPU 2009: http://www.tecnojr.com.br/cpu2009 
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Gramado 
RS 

 28th International Conference on Conceptual Modeling 
 Chamada de Participação 
 

ORGANIZAÇÃO 
Coordenador Geral 
    José Palazzo M. de Oliveira, UFRGS  
Coordenadores Comitê de Programa 
    Alberto H. F. Laender, UFMG 

    Silvana Castano, UNIMI, ITA 

    Umesh Dayal, HP Labs, USA 

Liaison Comitê Diretivo 
    Arne Sølvberg, NTNU, NOR 
Coordenadores Workshop  
    Carlos A. Heuser, UFRGS 

    Günther Pernul, U. Regensburg, GER 

Coordenadores Tutoriais 
    Daniel Schwabe, PUC-RJ 

    Stephen W. Liddle, BYU, USA 

Coordenadores Painel 
    David Embley, BYU, USA 

Coordenadores Indústria 
    Fabio Casati, U Trento, ITA 
Coordenadores Demos e Pôsteres 
    Altigran S. da Silva, UFAM 

    Juan-Carlos Mondéjar, U. Alicante, ESN 

Coordenadores PhD Colloquium 
    Stefano Spaccapietra, EPFL, SWI 

    Giancarlo Guizzardi, UFES 

Coordenador Local 
    José Valdeni de Lima, UFRGS  

Coordenadora Financeiro 
   Renata de Matos Galante, UFRGS 
Coordenadora Publicação  
   Daniela Musa, UNIFESP  

Coordenadora Divulgação 
   Mirella M. Moro, UFMG  

INSCRIÇÕES 

Aproveite a taxa de inscrição 
reduzida e inscreva-se até 10 de 
setembro de 2009. 

WEBSITE 
http://www.inf.ufrgs.br/ER2009 

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.   

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. 

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.  

Além do evento principal, os seguintes workshops serão 
realizados durante a ER 2009: 
• ACM-L: Active Conceptual Modeling of Learning 

• Conceptual Modeling in the Large 

• ETheCoM: Evolving Theories of Conceptual Modelling 

• FP-UML: Workshop on Foundations and Practices of UML 

• LbM: Logic Based Modeling 

• M2AS’09: Intl. Work. on Modeling Mobile Applications and 

Services 

• MOST-ONISW: Joint Intl. Work. on Metamodels, Ontologies, 

Semantic Technologies, and Information Systems for the 

Semantic Web 

• QoIS: Quality of Information Systems 

• RIGiM: Requirements, Intentions and Goals in Conceptual 

Modeling 

• SeCoGIS 2009: Semantic and Conceptual Issues in Geographic 

Information Systems 
 

 
Esta é uma publicação eletrônica da Sociedade Brasileira de Computação – SBC. Qualquer opinião pessoal não pode ser atribuída como da SBC.        
A responsabilidade sobre o seu conteúdo e a sua autoria é inteiramente dos autores de cada artigo.  
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  Journal of the Brazilian Computer Society (JBCS) 
   Chamada de Trabalhos 
 

O Journal of the Brazilian Computer Society (JBCS) tem como missão proporcionar um 
fórum de disseminação de pesquisas científicas na área de computação e em áreas afins, 
por meio da publicação de artigos inéditos e de qualidade. Editado desde 1994, em inglês, o 
JBCS já é um veículo de tradição no cenário nacional, com quatro números anuais. Além da 
versão impressa, distribuída a todos os sócios da SBC, versões on-line (a partir de 1997) 
estão disponíveis no SciElo (Scientific Electronic Library Online) e (a partir de 1996) na 
biblioteca digital da SBC. Os temas de interesse abrangem todas as sub-áreas da Ciência da 
Computação e das diversas áreas de pesquisa relacionadas. Tanto artigos que abordam 
problemas de natureza teórica como os de enfoque aplicado ou experimental são bem-
vindos. Todos os artigos submetidos passam por um processo de avaliação por pares, 
coordenado pelo comitê editorial.  

 

SUBMISSÕES 

As submissões (no formato PDF) podem ser encaminhadas eletronicamente, em fluxo 
contínuo, para o endereço jbcs@sbc.org.br. Os artigos submetidos devem ser redigidos em 
inglês, e apresentar contribuições originais que não tenham sido publicadas anteriormente e 
que não estejam sendo consideradas para publicação em outros veículos. As submissões 
devem observar as instruções de formatação apresentadas nos templates disponíveis em  
http://www.sbc.org.br/jbcs/guidelines.zip. 

 

EDITORA-CHEFE 
Maria Cristina Ferreira de Oliveira 

Departamento de Ciências de Computação, ICMC-USP, São Carlos 

 

COMITÊ EDITORIAL 
Tiziana Margaria, University of Potsdam, Alemanha 

Valmir C. Barbosa, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brazil 

Mike Hinchey, Loyola College, Maryland, EUA 

Flávio Rech Wagner, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brazil 

Gert-Jan de Vreede, University of Nebraska at Omaha, EUA 

Edmundo Albuquerque de Souza e Silva, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil 

Gerry Stahl, Drexel University, EUA 

Nivio Ziviani, Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil 

 

contato: jbcs@sbc.org.br 
 

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

EDITORAS-CHEFE: 

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. 

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

 

 

 


