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No período de 13 a 15 de abril de 2010 será realizada no Rio de Janeiro a 

Escola Regional de Informática (ERI-RJ 2010), na Universidade Federal 

do Rio de Janeiro. 

A Escola Regional de Informática, evento promovido pela SBC, é um fórum de 
discussão para atualização técnico-científica; divulgação de atividades de pesquisa 
entre alunos, professores e profissionais de informática e da computação; acesso a 
tendências e inovações tecnológicas e, principalmente, para promoção do intercâmbio 
entre as instituições de ensino superior do Estado do Rio de Janeiro.  

Os principais objetivos da ERI-RJ 2010 são: 

- Oferecer aos pesquisadores, professores, estudantes e profissionais da área de 
computação e informática oportunidades de entrar em contato com tópicos emergentes 
e inovadores da área de Tecnologia da Informação, contribuindo para sua atualização 
técnico-científica, por meio de palestras, minicursos e mostra de software nas áreas 
selecionadas. 

- Proporcionar maior integração e cooperação entre as comunidades acadêmica e 
empresarial de computação e informática da região. Apesar de sua organização ser 
regionalizada, a Escola Regional de Informática também está aberta à participação de 
estudantes, professores e profissionais de todo o país.     

- Estimular as indústrias regionais a adotarem métodos, ferramentas e práticas 
avançadas na área Computacional, no sentido de melhorar, otimizar e inovar produtos, 
metodologias e processos, contribuindo para a tomada de decisões com maior eficácia. 

A programação da ERI-RJ 2010 inclui palestras, mesa redonda, minicursos, workshops 
e mostra de software. Haverá também apresentação de projetos de iniciação científica e 
trabalhos de conclusão de curso pelos alunos, bem como a meia maratona de 
programação. 

Luiziana Rezende, Secretária Regional RJ da SBC, é responsável pela Coordenação 
Geral do evento, sendo apoiada pelos Representantes Institucionais das IES de todo o 
estado. 

Os trabalhos a serem submetidos a ERI-RJ 2010 podem ser de três tipos: artigos 
completos, propostas de minicursos, pôsteres de iniciação científica ou de trabalhos de 
conclusão de curso.  

Os membros da Secretaria Regional do Rio de Janeiro estão mobilizados para que o 
evento seja um sucesso e que passe a ser um fórum fértil e frequente no Estado do Rio 
de Janeiro para discussão dos temas atuais na área de Computação e Informação. 
 

http://www.dcc.ufrj.br/~eri_rj2010 
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A Faculdade Três de Maio (SETREM), de Três de Maio, RS, será palco da primeira 
edição do Simpósio de Tecnologia da Informação da Região Noroeste do Rio Grande 

do Sul (STIN). O evento, que ocorrerá no período de 14 a 15 de junho de 2010, 

contará com minicurso(s), palestra(s) e artigos cientíticos (aprovados previamente) dos 
seguintes temas: arquitetura de computadores, redes de computadores, banco de 
dados, engenharia de software, inteligência artificial, sistemas de informação, 
informática na educação, realidade virtual e aumentada, computação gráfica, sistemas 
operacionais e sistemas colaborativos. A coordenação geral do evento está a cargo de 
Fauzi de Moraes Shubeita, enquanto que a coordenação do comitê de programa, a 
Gustavo Griebler. O evento, que é organizado pelos cursos superiores de Bacharelado 
em Sistemas de Informação e Tecnologia em Redes de Computadores da SETREM, é 
dirigido a acadêmicos e professores de Ensino Superior da SETREM e de outras 
instituições de ensino superior, sendo aberto também aos interessados nas discussões. 
Inscrições estarão abertas a partir de março de 2010.   

  

Realização 

   

 

 

Apoio 

                

http://www.setrem.com.br/stin2010/ 
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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: 

Renata Galante, UFRGS 

Wagner Meira Jr., UFMG 

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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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. 

 
 
 

 


