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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 
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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 
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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.  

 



Eventos 

 Volume 2 - Número 1 - Abril 2009 | SBC HORIZONTES | 58 

  Revista Eletrônica de Iniciação Científica 
   Chamada de Trabalhos 
 

EDITORAS-CHEFE: 

Cristina Duarte Murta, CEFET-MG 

Renata de Matos Galante, UFRGS 

Contato: reic@sbc.org.br 

 

TÓPICOS DE INTERESSE 

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

− Algoritmos e Estruturas de Dados 

− Arquitetura de Computadores  

− Bancos de Dados  

− Compiladores  

− Computação e Música  

− Computação Gráfica  

− Concepção de Circuitos 
Integrados  

− Desempenho de Sistemas 
Computacionais 

− Engenharia de Software  

− Inteligência Artificial  

− Informática na Educação  

− Interação Homem Computador 

− Linguagens de Programação 

− Linguagens Formais  

− Mineração de Dados 

− Processamento de Alto 
Desempenho  

− Processamento de Imagens  

− Realidade Virtual  

− Recuperação de Informação 

− Redes de Computadores  

− Redes Neurais  

− Sistemas Distribuídos  

− Sistemas Hipermídia  

− Sistemas Multimídia  

− Sistemas Operacionais 

− Teoria da Computação  

− Tolerância a Falhas    

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

O principal objetivo da REIC é oferecer aos alunos de graduação a possibilidade 
de experimentar todo o processo de produção e divulgação de um trabalho 
científico, desde a sua concepção até a sua publicação final. Os alunos de 
graduação são incentivados a escrever artigos científicos relatando suas 
pesquisas realizadas em projetos de iniciação científica, trabalhos de graduação, 
monografias de conclusão de curso e demais atividades de pesquisa. 

Os objetivos específicos são: 

− Oferecer um veículo de publicação para autores graduandos, que possibilite 
ao estudante experimentar todo o processo de submissão, avaliação e 
divulgação de resultados de seu trabalho científico, contribuindo para sua 
formação; 

− Incentivar a realização de pesquisa e produção de conhecimento por alunos 
de graduação;  

− Estimular o desenvolvimento do rigor científico, oferecendo ao estudante a 
possibilidade de ter seu trabalho avaliado por seus pares na sua área de 
atuação;  

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

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

SUBMISSÕES 

As submissões podem ser feitas continuamente. Os trabalhos submetidos devem 
ser artigos técnico-científicos, elaborados por alunos de graduação nas áreas de 
computação e informática, e orientados por um professor. A submissão deve ser 
enviada  por meio de uma única mensagem de correio eletrônico para o endereço 
reic@sbc.org.br contendo o artigo anexado em formato PDF. O  artigo submetido 
não deve conter os nomes dos autores nem da instituição, bem como qualquer 
outra referência no corpo do artigo que possa permitir a identificação a autoria do 
artigo. Demais instruções estão disponíveis no website da revista: 
http://www.sbc.org.br/reic. 

FORMATO 

Os trabalhos submetidos deverão atender todas as condições descritas a seguir 
para que possam ser encaminhados aos avaliadores. O não cumprimento de um 
ou mais dos itens abaixo invalida a submissão. 

1. O artigo deve ser escrito em português.  

2. O artigo deve conter entre oito e vinte páginas.  

3. O formato da submissão é o formato padrão da SBC. 

4. O artigo submetido deve ser escrito por um ou mais alunos de graduação, 
orientados por um professor orientador, responsável pela coordenação da 
pesquisa realizada.  

5. O artigo deve ser enviado em formato PDF. 

6. O artigo submetido não deve conter os nomes dos autores nem da instituição 
de origem ou qualquer outra referência no corpo do artigo que possa permitir a 
identificação da autoria do artigo. Os nomes dos autores e suas afiliações devem 
constar na versão final. 
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