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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: 

 

 

José Palazzo  

Repensando o doutorado 

No Congresso da Sociedade Brasileira de Computação 2009 ocorrem algumas discussões 
essenciais para o desenvolvimento da Computação no Brasil. Um dos pontos debatidos é o 
futuro e o aperfeiçoamento das pós-graduações. Eu realmente acredito que o caminho é a 
cooperação. Nesta crônica, escrita durante o Congresso em Bento Gonçalves, estou 
propondo um novo caminho para consolidar o processo de qualificação de nosso sistema de 
pós-graduação e de consolidação dos cursos menores. A idéia é aperfeiçoar os modelos já 
existentes DINTER e PROCAD propondo um novo modelo cooperativo. Precisamos ter uma 
alternativa para qualificar e incorporar ao processo os grupos emergentes e competentes 
em certas áreas mas sem a possibilidade de obterem um grupo que permita a criação de um 
Programa de Doutorado. 
http://www.palazzo.pro.br/cronicas/030.htm 
--- 
Dr. José Palazzo M. de Oliveira - Prof. Titular 
Instituto de Informática da UFRGS, Caixa postal 15.064 
CEP 91501-970 Porto Alegre, RS, Brasil 
Web: http://palazzo.pro.br 
 

 

 

Oi  

Sou estudante de Ciencia da Computação da Universidade de Vila Velha(UVV) do ES. 

Gostaria de sugerir um tema com relação a ética ou comportamento do profissonal ou qualquer pessoa da area. 

Devido aos muitos blogs e comunidades,principalmente em orkut, que acessei,onde percebi total falta de 

cordialidade ou até mesmo falta de paciencia pra explicar determinado assunto, inclui palavrões e girias. 

Querendo ou nao isso influencia como o usario ou qualquer pessoa veja o profissional da área como uma 

pessoal sem qualquer responsabilidade ou dedicação pela profissão.Criando uma percepção negativa e 

generalizada de nós. 

Desde de já agradeço pela compreensao. 

PS.:A Segunda revista fico otima,e o artigo falando sobre incentivar mulheres na area de informatica 

demais!!totalmente apoiado, na turma de técnico em Informatica só formou 8 homens comigo,em uma sala que 

começou com 45. 

Parabens para as editoras e toda a equipe da revista. 

Joel Silva Júnior 

UVV 

 

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 

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. 

 

inroads – SIGCSE Bulletin --- Volume 41, número 2, Junho 2009 

Artigos sobre ética 
Professional Computer Ethics: “I didn’t do it” is not good enough – por Don 

Gotternbarn  
Ethics on the Run: The Principle of the Ordinary Person – por C. Dianne Martin 

Artigo sobre não desistir de fazer Pesquisa 
Rules for Sustaining the Discourage – Engage! – por Raymond Lister 

Artigo sobre como LER em Computação 
Reading a Computer Science Research Paper – por Philip W. L. Fong  

Link: http://www.sigcse.org/ 

 

IEEE Spectrum, Junho 2009 

Experts Expect Résumé Fraud to Rise 
In an economic downturn, the temptation to pad CVs is strong. James DeHoniesto 

may have considered it a small thing, just a fib really, to claim a degree in 

computer science from the University of Pittsburgh—he had, after all, taken 

classes there. But in November 2008, after the school told The Wall Street Journal 

that DeHoniesto had never earned a degree from Pitt, he resigned as chief 

information officer of Cabot Microelectronics, in Aurora, Ill. por Prachi Patel 

Link: http://spectrum.ieee.org/at-work/tech-careers/experts-expect-rsum-fraud-to-rise 
 

 

 
 

IEEE Computer – Vol 42, no 6, June 2009 
 

Uma edição dedicada à Ética 
em Engenharia de Software 
 
Link: http://www.computer.org/computer 
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Communications of the ACM – Vol 52, no 07, Julho 2009 
Point/Counterpoint  

Esquentando a discussão sobre Educação em Computação 
CS Education in the U.S.: Heading in the Wrong Direction? 

Considering the most effective methods for teaching students the 
fundamental principles of software engineering.  Por Robert Dewar and 

Owen Astrachan. 

Link: http://cacm.acm.org 

 

Communications of the ACM – Vol 52, no 07, Julho 2009 -- VIEW POINTS 

The Business of Software: The Cliché Defense 

There is a tendency exhibited by certain types of managers in certain types of 
organizations to manage with maxims and administer with anecdotes. Their style 
often consists of a warmed-over serving of the latest business self-help book 
garnished with an old war story and a side of the patently obvious. Such people 
can show a remarkable dedication to oversimplification and a common trait of 
this managerial style is the persistent use of the cliché, por Phillip G. Armour 

Confira  o que leva o autor a criticar com: “Much of the business of software involves the 
discovery of what we are supposed to be doing ” 

W h y  C o m p u t e r  S c i e n c e  D o e s n ' t  M a t t e r  
Aligning computer science with high school mathematics can help turn it into an essential subject for 
all students, por Matthias Felleisen and Shriram Krishnamurthi 

Link: http://cacm.acm.org 

 

IEEE Computer – Vol 42, no 7, Julho 2009 

The Character of Play 

In computer science education, we tend to emphasize the knowledge that we need to 
impart to our students and the skills they need to develop, but we generally fail to talk 
about the emotional and cultural aspects of their growth, por David Alan Grier 

Confira  o que leva o autor dizer: “The urban landscape of the modern videogame is an odd 
combination of fantasy and straightforward software engineering” 

Link: http://www.computer.org/computer 

 

IEEE Spectrum, Julho 2009 

Getting and Giving Recognition at Work 
Who has time to recognize the fine work people do these days, 
especially with economic turmoil pushing everyone to work more 
with less? As a manager once told me, “Carl, I recognize your work 
by letting you keep your job.” Sound familiar? por Carl Selinger 

Link: http://spectrum.ieee.org/at-work/tech-careers/getting-and-giving-recognition-at-work 
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IEEE Spectrum, Agosto 2009 

Seeing is not Believing 
Bill Gates pobre e comendo salsicha na miséria com um cachorro?!?!?!?! 
Alterar fotos digitais é fácil. Detectar as alterações pode ser muito complicado. 

Link: http://www.spectrum.ieee.org/computing/software/seeing-is-not-believing 

How Software Found the Air France Wreckage 
Veja como um novo software da guarda costeira americana usou a localização 
dos destroços do avião da Air France (voo Rio-Paris) para estimar a 
localização do acidente.  

Link: http://www.spectrum.ieee.org/computing/software/how-software-found-
the-air-france-wreckage 

The Rise and Fall of the Quants 
Veja por que pessoas com conhecimento quantitativo (físicos, matemáticos e engenheiros que desenvolvem programas, 
ferramentas estatísticas e instrumentos financeiros) são super valorizados em Wall Street. 

Link: http://www.spectrum.ieee.org/computing/software/how-software-found-the-air-france-wreckage 
 

 

Communications of the ACM – Vol 52, no 08, Agosto 2009 -- VIEW POINTS 

Entrepreneurship During a Slump 

A contrarian's perspective on how entrepreneurial opportunities and 
innovation can thrive during an economic crisis. Por Tim Draper 

Time for Computer Science to Grow Up 

As the computer science field has evolved, so should the methods for 
disseminating computing research results. Por Lance Fortnow  
 

Communications of the ACM – Vol 52, no 08, Agosto 2009 -- CONTRIBUTED ARTICLES 

Revitalizing Computing Education Through Free and Open Source 
Software for Humanity 

What if undergraduate students viewed computer science as, in part, a 
discipline that designed and built free software to help one's friends and 
neighbors in need? Would that bring more of them in the front door of 
academic computing departments? What sort of curricular and 
pedagogical changes would be required to support such opportunities for 

these students? Would these changes help revitalize computing curricula and enrollments 
throughout the U.S.? Por Ralph Morelli et al 

 

 


