
 

ATA DA 3ª REUNIÃO DA COMUNIDADE DE SISTEMAS DE INFO RMAÇÃO.   Aos 

dezessete dias do mês de junho de 2010, reuniu-se, durante o VI Simpósio Brasileiro de 

Sistemas de Informação – SBSI-2010, 15 representantes da comunidade de Sistemas de 

Informação presentes ao evento, tendo como pauta: 1) Relatório do evento:  foram 

apresentados os resultados do evento pela coordenação geral do evento e pela 

coordenação de comitê de programa e definido o prazo de 30 dias  a contar da data de 

realização desta reunião para a apresentação do relatório e prestação de contas a ser 

encaminhado à SBC. Em linhas gerais, o evento teve saldo extremamente positivo para a 

região, com alta percepção de valor e fomento de iniciativas de pesquisa por parte das 

instituições organizadores e participantes do evento; 2) Submissão de artigos a 

periódicos: foi aprovada pelos presentes a continuidade de convite aos autores dos 

artigos melhor avaliados para o evento para a submissão de versões estendidas para 

revistas nacionais, particularmente a RESI (Revista Eletrônica de Sistemas de 

Informação) e a ISyS. A comunidade presente discutiu e aprovou os seguintes critérios 

para seleção de artigos candidatos à convite para publicação em revistas: a) utilizar o 

ranking de avaliações obtidos durante a avaliação dos artigos submetidos pelo comitê de 

programa; b) excluir os artigos que não comparecerem para apresentação ao evento; 3) 

Integração do Workshop de Gestão de Processos de Ne gócio (WBPM): foi 

confirmada a continuidade da realização do WBPM junto ao SBSI, como evento integrante 

à programação e organização do SBSI. Os organizadores do WBPM apresentaram um 

relato de sua realização, com resultados positivos decorrentes desta integração. Devido 

ao interesse comum dos temas entre WBPM e SBSI, sugeriu-se que as datas de 

submissão e aceitação de artigos do evento principal ocorressem anteriormente às datas 

do WBPM, a fim de possibilitar o encaminhamento de artigos específicos deste tema – 

BPM – submetidos ao SBSI para o workshop; 4) Informe sobre a criação da Comissão 

Especial em Sistemas de Informação (CESI) junto à S BC:  a coordenação do Comitê 

Gestor informou aos presentes sobre a resposta da Diretoria de Eventos e Comissões 

Especiais da SBC sobre a criação da CESI. Segundo a Diretoria, o Conselho da SBC 

recomendou a criação da CESI, independentemente das alterações nas dinâmicas das 

CEs sendo realizadas pela SBC. Segundo a Diretoria, a CESI será aprovada durante o 



Congresso da SBC, em julho, em Belo Horizonte segundo as normas vigentes hoje. Caso 

as normas sejam alteradas e aprovadas até lá, será sugerido que a CESI se enquadre às 

novas regras; 5) Apreciação do Regimento da CESI SBSI 2009: tendo em vista a 

aprovação da CESI, o Comitê Gestor apresentou proposta de regimento para a comissão, 

sendo lida, comentada, retificada e aprovada por todos os presentes conforme texto em 

anexo; 5) Composição do Comitê Gestor da CESI para o per íodo 2010-2011: uma vez 

aprovado o regimento da Comissão, passou-se para a definição do novo Comitê Gestor 

da CESI para o período 2010-2011. Segundo o regimento aprovado, o Comitê é composto 

por: a) Coordenadores de Comitê de Programa do ano anterior: RENATA MENDES DE 

ARAUJO, JORGE HENRIQUE CABRAL FERNANDES e SILVANA APARECIDA 

BORSETTI GREGÓRIO VIDOTTI (excepcionalmente neste ano foram 3 coordenadores); 

b) Coordenadores de Comitê de Programa do ano corrente: ALEXANDRE CIDRAL e 

CASSIA KAHWAGE; e c) Membros eleitos pela Comunidade: ELVIS FUSCO, CÉLIA 

GHEDINI RALHA e CLAUDIA CAPPELLI; 6) Indicação de Coordenador Geral e 

Coordenador Adjunto da CESI: após a composição do Comitê Gestor, seguindo o 

disposto no regimento aprovado, RENATA MENDES DE ARAUJO foi indicada para a 

Coordenação Geral e CELIA GHEDINI RALHA para a Coordenação Adjunta da CESI, 

tendo os referidos nomes sido aprovados por todos os presentes; 5) Apresentação da 

Organização SBSI 2011: a Coordenadora Geral do SBSI 2011, DANIELA BARREIRA 

CLARO, apresentou detalhes sobre a realização do SBSI 2011 em Salvador, Bahia, 

conforme apresentação em anexo. FLAVIA SANTORO foi indicada para a composição da 

Coordenação de Comitê de Programa. FERNANDA BAIÃO foi indicada para a 

composição da Coordenação de Programa do WBPM. Para as coordenações de 

Minicursos e Workshop de Teses e Dissertações foram indicados CLAUDIA CAPPELLI e 

MARCELO FANTINATO, respectivamente. As coordenações de programa serão 

completadas por pesquisadores das instituições de organização local a serem definidos 

posteriormente. Foi definido pelos presentes o prazo de 30 dias para a organização do 

evento encaminhar a proposta detalhada de sua realização para solicitação de promoção 

à SBC. Foi aprovado pelos presentes a realização de uma seção denominada de Seção 

de Aplicações, para a submissão de artigos com descrições de aplicações de SI em 

domínios específicos, diferenciando este tipo de publicação de comunicações de artigos 

científicos. A organização do SBSI 2011 sugeriu ainda a criação de um momento no 

evento denominado ‘Rodada de Negócios’ com a finalidade de aproximação das 

empresas locais aos participantes e discussões durante o evento. A proposta foi aprovada 



pelos presentes, tendo em vista ser apropriada para o tema do evento que se refere à 

integração: Governo, Indústria e Academia; 6) Apreciação de propostas para 

organização dos próximos eventos: o Comitê Gestor informou sobre a apresentação 

informal de 3 propostas para realização do SBSI em 2012 – em Mato Grosso do Sul, pela 

UFMT e UFSCAR; no Rio Grande do Sul, pela PUC-RS; e em São Paulo pela EACH-USP. 

Presente à reunião esteve MARCELO FANTINATO da EACH-USP, apresentando 

formalmente a candidatura da EACH-USP para a organização do SBSI 2012. A 

candidatura foi aprovada por unanimidade. Foi discutido o tema para 2012, sugerindo-se 

que a ênfase poderia ser a interdisciplinaridade, tendo em vista a proposta de formação 

interdisciplinar da EACH-USP e a importância do tema para a comunidade de SI. As 

demais instituições – UFMT e PUC-RS – não confirmaram suas propostas para 

apreciação em reunião, mas espera-se poder realizar o evento oportunamente junto às 

referidas instituições nos anos seguintes. 9) Assuntos gerais: foi sugerido e aprovado 

pelos presentes a criação de um documento de ‘checklist’ para apoio à organização do 

evento. 

(Anexos: lista de presença digitalizada, regimento geral da CESI, apresentação 

organização SBSI 2011 e apresentação organização SBSI 2012) 


