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Google aspires to be an organization that reflects the 
globally diverse audience that our search engine and tools 
serve. We believe that in addition to hiring the best talent, 
the diversity of perspectives, ideas, and cultures leads to 
the creation of better products and services. The diversity 
of our employees and partners serves as the foundation for 
us to better serve our diverse customers and stakeholders 
all over the world. 
 
As part of Google's ongoing commitment to encouraging 
women to excel in computing and technology, we are 
pleased to introduce the Brazil Women in Technology  
Award to recognize and reward the deserving women 
students in Computer Science and inspire them to become 
active participants and leaders in creating technology. 

How to Apply 
To apply, you should be a female student studying 
Computer Science, Computer Engineering or a related 
technical undergraduate or postgraduate degree at a 
Brazilian university in 2010. 
 
Applications open in July 2009. 
For complete details, please visit 
www.google.com.br/jobs/students 

© Copyright 2009. All rights reserved. 

Google and the Google logo are registered trademarks of Google Inc. 
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Chamada de Artigos 

As Escolas Regionais de Computação (ERC) são eventos sem fins lucrativos promovidos pela SBC 

(Sociedade Brasileira de Computação) através de suas delegacias regionais. 

A Escola Regional de Computação Ceará, Maranhão, Piauí - ERCEMAPI  tem por objetivo primordial 

a discussão de temas relevantes à área de Ciência da Computação, em específico, temas que possam 

nortear o ensino e a pesquisa científica, além da sua aplicação na indústria. Este evento proporcionará a 

divulgação de trabalhos científicos, assim como a integração das comunidades acadêmicas 

participantes. 

O tema escolhido da ERCEMAPI 2009 foi: Tecnologia da Informação: uma alternativa para o 

desenvolvimento sustentável. A programação do evento será criada em torno desse tema, tão 

importante para regiões com potencial de crescimento como a nossa. 

Tópicos de Interesse: 

- Arquitetura de Computadores; - Redes de Computadores; 

- Engenharia de Software; - Inteligência Artificial; 

- Banco de dados - Linguagens de Programação; 

- Computação Gráfica e Processamento de Imagens; - Gestão de Tecnologia da Informação; 

- Inclusão Digital; - Informática na Educação; 

- Informática Pública; - Informática Industrial; 

- Inteligência Artificial; - Linguagens de Programação; 

- Sistemas Distribuídos; - Sistemas Hipermídia, Multimídia e Web; 

- Sistemas Operacionais; - Software Livre; 

- Demais temas relacionados à Computação e Informática. 

Datas Importantes 
- Submissão de Resumo de Minicursos: 13/09/2009 

- Notificação de aceitação de minicurso: 21/09/2009 

- Submissão de artigos: 13/09/2009 

- Notificação de aceitação de artigos: 28/09/2009 

- Versão final dos minicursos e artigos: 05/10/2009 

 

Submissão de Artigos 

Os artigos e minicursos poderão ser submetidos utilizando o sistema JEMS. Mais informações no site 

do evento: http://www.ufpi.br/ercemapi. 

 

 

 

 

 

III Escola Regional de Computação 
Ceará – Maranhão – Piauí 

http://www.ufpi.br/ercemapi 

Promoção:       Organização: 
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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 

• CoMoL: Conceptual Modeling in the Large 

• ETheCoM: Evolving Theories of Conceptual Modelling 

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

• 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 
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  Revista Eletrônica de Iniciação Científica 
   Chamada de Trabalhos 
 

EDITORAS-CHEFE: 

Cristina Duarte Murta, CEFET-MG 

Renata de Matos Galante, UFRGS 

Contato: reic@sbc.org.br 

 

TÓPICOS DE INTERESSE 

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

− Algoritmos e Estruturas de Dados 

− Arquitetura de Computadores  

− Bancos de Dados  

− Compiladores  

− Computação e Música  

− Computação Gráfica  

− Concepção de Circuitos 
Integrados  

− Desempenho de Sistemas 
Computacionais 

− Engenharia de Software  

− Inteligência Artificial  

− Informática na Educação  

− Interação Homem Computador 

− Linguagens de Programação 

− Linguagens Formais  

− Mineração de Dados 

− Processamento de Alto 
Desempenho  

− Processamento de Imagens  

− Realidade Virtual  

− Recuperação de Informação 

− Redes de Computadores  

− Redes Neurais  

− Sistemas Distribuídos  

− Sistemas Hipermídia  

− Sistemas Multimídia  

− Sistemas Operacionais 

− Teoria da Computação  

− Tolerância a Falhas    

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

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

Os objetivos específicos são: 

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

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

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

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

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

SUBMISSÕES 

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

FORMATO 

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

1. O artigo deve ser escrito em português.  

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

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

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

5. O artigo deve ser enviado em formato PDF. 

6. O artigo submetido não deve conter os nomes dos autores nem da instituição 
de origem ou qualquer outra referência no corpo do artigo que possa permitir a 
identificação da autoria do artigo. Os nomes dos autores e suas afiliações devem 
constar na versão final. 
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Confira na webpage os locais 
de realização da primeira fase 
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Em julho de 2010, a cidade de Belo Horizonte será palco da 30ª Edição do 

Congresso da Sociedade Brasileira de Computaçãp – CSBC e o cenário não 

poderia ser melhor para comemorar os 30 anos do evento. 

A beleza do conjunto arquitetônico da cidade, que recebeu carinhosamente o 

título de capital mundial dos botecos, soma-se ao comércio rico e diversificado, à 

procura artística e cultural de destaque, além das inúmeras cidades históricas de 

seu entorno, fazendo de Belo Horizonte uma cidade acolhedora para receber as 

comunidades científicas, acadêmicas e profissionais na área de Computação. 

Projetada por Oscar Niemeyer e detentora de um mural moderno pintado por 

Portinari, a Igreja da Pampulha é um dos principais pontos turísticos da capital 

mineira e aparece inclusive na logomarca do Congresso que acontece em 2010. 

 

 

 

 


