
Reunião da Comunidade de SI 
SBSI 2011 – 24.05.11 

 
 

A reunião da comunidade de Sistemas de Informação foi realizada no dia 
24.05.11, no Hotel Fiesta Bahia em Salvador/BA, durante  a realização do VII 
SBSI 2011, com a presença de 23 membros conforme lista de presença 
abaixo e foram discutidos os seguintes itens de pauta: 

 
1. Apresentação do objetivo da Reunião da Comunidade de SI a todos os 

presentes – Profa Renata Mendes de Araújo (Coordenadora Geral da 
Comissão Especial de SI da SBC). 

2. Discussão sobre VIII SBSI 2012 – São Paulo/SP, EACH - Escola de Artes 
Ciências e Humanidades  da USP, 16-18 Maio, Aplicação de SI para 
“Cidades Inteligentes”, pesquisas interdisciplinares,  tendo SI um papel 
indispensável 

a. Segurança Publica, Energia, Trânsito, Saúde, Governo, Bancos, 
Educação, Chuvas e Rios, Trens e Metrô, Edifícios e Comunicações 

b. Comitês 
i. Marcelo Fantinato  – Coordenador Geral  
ii. Fátima L. S. N. Marques  e Célia Ghedini Ralha – 

Coordenação de Comitê de Programa 
iii. Marcos L. Chaim  e Leonardo Azevedo – WTDI 
iv. Sarajane M. Peres e Rita Suzana Pitangueira Maciel -  

Minicursos 
v. Luciano V. Araújo e Fernanda Baião – WBPM 

c. Sugestões de divulgação prévia do tema para a comunidade 
d. Sugestão do Ricardo Machado (Minho) ver publicações européias e 

Carnegie Mellon University no tema de cidades inteligentes. 
3. Relato VII SBSI 2011 

a. Daniela Claro – dificuldade de conseguir apoio financeiro junto a 
UFBA, FAPESB, CNPq e CAPES, mas depois conseguiram de todos 
e também do NP2Tec, Serpro, SoftWell. 

i. Problemas com a operacionalização da SBC, conta corrente 
em Porto Alegre, pagamento inscrições em Porto Alegre, 
dificuldades financeiras com a falta de agilidade na gestão 
da conta, pouca flexibilidade da SBC – avaliação Easy Chair 
em relação ao JEMS. 

ii. Inscrições 165 pagas, de um total de 206 inscrições, valor 
inscrições de alunos de graduação no valor de Escola 
Regional, consequentemente aumentou bastante o número 
de associados na SBC. 

iii. Problema dos prazos apertados do pagamento de inscrição 
para inserção nos anais do SBSI. 

iv. Inovação da rodada de negociações, foi difícil organizar? Vai 
dar certo? Segundo Daniela foi uma boa moeda de troca com 



os patrocinadores, inicialmente foram feitas três cotas: 5 (ver 
as pessoas negociarem), 10 (ver as pessoas negociarem com 
isenção de inscrições) e 15 mil (apresentarem produtos); 
mas só conseguiram concretizar a cota de 5 mil. 

b. Flavia Santoro – 119 artigos submetidos, 32 artigos aceitos, índice 
de aceite 26%, 3 revisões por artigos, foram apresentados gráficos 
de autores por região mostrando que o RJ continua como 
principais submissões (29);  mas aumentaram as submissões do 
Nordeste e diminuíram as do Sul.  

i. Discussão: locais para os próximos anos PE, MG? Como 
incentivar submissões dos vários estados/regiões, através 
dos revisores do comitê técnico. 

ii. Tópicos: lista muito grande, por exemplo: Gestão de 
Processos de Negócio é conjunto com WBPM. 

iii. Porque não ter tracks específicos para submissão? Prós 
(permite temas mais focados e renovação) e Contras 
(incerteza sobre comportamento da comunidade). 

iv. Ricardo Machado (Minho) inverteram os tracks no evento 
Quatic, todos os artigos vão para a submissão conjunta e 
depois distribui por tracks específicos. 

v. Rodrigo Jorge (UFPB) colocar data submissão Workshop 
após a resultado da trilha principal do SBSI, com 
possibilidade de sessão de posters. 

vi. Renata Araújo, sugere que sejam definidos tracks 
específicos e fixos pela comunidade para 2012, Marcelo 
Fantinato sugere que em 2013 sejam separdos os comitês 
por track e em 2014 aberta submissão de tracks. 

vii. Problema de 30 artigos sem revisores, o que fazer? 
viii. Comissão de programa deve pensar na discussão das 

revisões quando tiver discórdia nos pareceres, mas precisa 
de tempo suficiente para fazer isso. 

c. Fernanda Baião (WBPM) – 24 submissões com 8 aceites, 33% de 
aceitação, mas não houve uma melhoria de qualidade em relação a 
2010. Ponto positivo inscritos no SBSI, não tinham o que fazer na 
segunda pela manhã e foram para o Workshop.  

d. Marcelo Fantinato (WTDSI) - 17 submissões, 10 aceites que se 
concretizaram em 9 finais, sendo dois de doutorado e ficando 
somente um no final. 

e. Claudia Capelli (Minicursos) com 9 submissões e 4 aceites, com 
atraso de uma semana nas revisões, minicurso 1-20 inscritos, 
minicurso 4-redes sociais com muitos inscritos. Com alunos de 
graduação e pessoas de empresas. 

4. Criação de Grupos de Interesse dentro da Comissão Especial de SI 
a. Renata Araújo entende o WBPM como um grupo de interesse 

dentro da Comitê Gestor de SI da SBC 



b. Fernanda Baião, acha que são duas discussões diferentes, acha 
que pode manter o Workshop e também o track no SBSI, concorda 
em criar grupo de interesse. 

c. Marcelo Fantinato sugere que seja mantido o track e mantem o 
WBPM talvez com cobrança de taxa de inscrição. 

5. Organização do IX SBSI 2013 
a. Sugestão do Elvis para Marília/SP 
b. Aceitação do Rodrigo Rebouças (UFPB), Campina Grande, PB, 

faltando confirmação com o grupo da UFPB 
6. Comitê Gestor – Junho 2011 a Julho 2012 

a. Alexandre Cidral – UNIVILLE (2010) 
b. Cássia Kahwage – UFPA (2010) 
c. Vaninha Vieira – UFBA (2011) 
d. Flávia Maria Santoro – UNIRIO (2011) 
e. Daniela Barreiro Claro – UFBA (2011) - Coordenadora Geral 
f. Fernanda Baião – UNIRIO (2011) - Coordenadora Adjunta 
g. Marcelo Fantinato – USP (2011) 

7. Vinculação de área na SBC 
a. Ga 5 – Aplicações em Computação 

8. Claudia Capelli – WCGE apreciação proposta de realização conjunta SBSI 
a. Pode ser bom para fortalecer o evento e captação de recursos, 

parece aceito pelos presentes a proposta de parceria, mas talvez 
deixando em 2012 as finanças ainda separadas para verificação da 
parceria. 

9. Informes: AMCIS 2015 – Realização no Rio de Janeiro e Renata aprovou 
um projeto de pesquisa para análise da área de SI 
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13. Sean Siqueira – Sean@uniriotec.br 
14. Fernanda Baião – Fernanda.baiao@uniriotec.br 
15. Rita Suzano – ritasuzana@dcc.ufba.br 
16. Daniela Claro – dclaro@ufba.br 
17. Olinto Furtado – olinto@inf.ufsc.br 
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19. Ernani Marques dos Santos – emarques@ufba.br, ernanims@gmail.com 
20. Marcelo Fantinato – mfantinato@usp.br 
21. Elvis Fusco – fusco@nivem.edu.br 
22. Cássia Kahawage – cassiak@ufpa.br 
23. Renata Mendes Araújo – Renata.araujo@uniriotec.br 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 


