
 
 

Reunião da Comunidade de Sistemas de Informação (CESI) 
SBSI 2012 – 17.05.2012 

 
 
A reunião da comunidade de Sistemas de Informação foi realizada no dia 
17.05.2012, na EACH-USP (Escola de Artes, Ciências e Humanidades da 
Universidade de São Paulo), em São Paulo/SP, durante a realização do VIII 
SBSI 2011, com a presença de 27 membros (conforme lista de presença ao 
final deste documento) e foram discutidos os seguintes itens de pauta: 
 

1. Apresentação do objetivo da Reunião da Comunidade de SI . A Profa. 
Daniela Claro (Coordenadora Geral da Comissão Especial de SI da SBC) 
iniciou a reunião e apresentou os itens de pauta a todos os presentes. 
 

2. Informes. Os seguintes informes foram apresentados e discutidos com a 
comunidade: 

 
2.1. Representante da IFIP: A Sbc solicitou que fosse indicado um 

representante da IFIP, e a Profa. Renata Araujo foi indicada. Está 
agora aguardando instruções da SBC. 

2.2. Parceria com a AIS: A Profa. Renata Araujo reportou sobre a 
proposta que recebeu de parceria da AIS. A AIS é a principal 
instituição da comunidade internacional de SI, e demonstrou 
interesse de parceria. Renata ressaltou importância desta parceria 
como estratégia de internacionalização, dentro dos objetivos da 
SBC. Parceria pode ser feita de 3 formas: ter uma conferência 
(SBSI) afiliada à AIS; ter uma instituição (SBC) afiliada à AIS 
(análogo à IEEE e ACM) e ter uma representação (chapter) da AIS 
no Brasil. Foi definido que a CESI fará um levantamento de custos e 
articulação  política com a SBC e a AIS, identificando interesses e 
informações  mais detalhadas. Há um compromisso de convidar um 
representante da AIS para participar do SBSI 2013. 

2.3. Indicações das conferências da área de SI para composição do 
Perfil-CC na SBC: Daniela reportou que cadastrou no sistema da 
SBC todas as conferências da área de SI que foram sugeridas pela 
comunidade. Está aguardando algum retorno da SBC. Ela solicitou 
que os coordenadores das edições passadas do SBSI cadastrem os 
artigos aprovados no sistema da BDBCOMP. 

2.4. Listas de discussão de SI. Daniela reportou que foram criadas 2 
listas no sistema da sbc: ce-si-l@sbc.org.br (para comunicação 



entre os integrantes da CESI) e sbc-si-l@sbc.org.br (para ser 
divulgada para toda a comunidade de interesse em SI)  

2.5. Site da CESI na SBC. Daniela reportou que foi desenvolvido um site 
da CESI com informações institucionais, histórico dos links para 
edições anteriores do SBSI e documentos importantes. Mostrou o 
conteúdo do site para os presentes e reportou que agora está 
aguardando que seja movido para o domínio da SBC. 

 
3. Relatos sobre a edição SBSI 2012 

3.1. Organização: Marcelo reportou dados gerais do evento: 301 
inscricoes (70 profissionais, 82 alunos de pós-graduação, 139 alunos 
de graduação). Houve um indicativo da comunidade para se avaliar 
como fomentar a ida de alunos de iniciação cientifica nas próximas 
edições do SBSI, por exemplo a criação de um fórum de IC como 
evento em paralelo. 

3.2. Coordenação do Comitê de Programa: Fatima e Celia reportaram 
estatísticas e números sobre o evento: 107 participantes no comitê 
de programa, 203 artigos submetidos e 78 aceitos. Houve um 
indicativo dos presentes para uniformizar o formato (número de 
páginas) dos artigos entre as trilhas, especialmente se for mantida a 
possibilidade de sugestão de alteração de trilha pelos revisores. 
Fátima e Célia também sugeriram para a próxima coordenação de 
CP: (i) iniciativas para aumentar a divulgação internacional do 
evento; (ii) manter a fase de discussão na avaliação dos artigos; 
(iii) manter trilhas de educação em SI, relatos de experiência, trilha-
tema do evento; (iv) implantar revisão “double blind”; (v) 
programar a apresentação de artigos curtos como poster (isso tem 
que constar já no CFP do evento); (vi) manter a premiação 
(certificado) para os melhores artigos.  

3.3. Minicursos. Sara e Rita reportaram a experiência com a organização 
dos minicursos. Sugeriram que fosse revisto para o ano que vem o 
formato de submissão e avaliação dos minicursos. 

3.4. Workshops. Claudia relatou experiência da primeira edição em 
conjunto do WCGE. Foram 31 participantes no comitê, 12 
submissões, 4 aceitos, 1 painel. O workshop ocorrerá na sexta-feira. 
Fernanda reportou a experiência do WBPM. Foram 26 integrantes no 
comitê, 13 submissões, 4 aceitos, 1 palestra internacional. Público 
foi bom na sessão técnica, com a participação do palestrante. Há um 
indicativo de manter a prática de palestras internacionais, aumentar 
a divulgação do CFP (inclusive internacionalmente), buscar orientar 
os revisores sobre o objetivo do workshop para uniformizar o nível 
de exigência entre as revisões. Sugeriu que ano que vem sejam 
solicitados slides em inglês para a apresentação dos trabalhos 
aceitos, que sejam permitidas submissões em inglês, que os 
palestrantes de edições antigas sejam incluídos no comitê de 
programa, e que seja analisada a viabilidade de organizar um 
painel. 

3.5. Daniela reportou o contato feito com o comitê editorial das revistas 
RESI e iSys para selecionar os artigos a serem convidados para 
revistas. Está aguardando resposta. 

 



4. Grupos de Trabalho de SI: Daniela e Renata relataram sobre a alteração 
que a SBC promoveu na sua estrutura, organizando-se em grandes 
áreas constituídas por grupos de trabalho. Foi acordado que inicialmente 
os grupos de trabalho que a CESI irá propor são o GT de Processos de 
Negócio e o GT de Governo Eletrônico. Daniela vai sistematizar o 
processo de formalização dos grupos de trabalho, e enviar para a 
comunidade. 
 

5. Composição do Comitê Gestor da CESI 2012-2013: Conforme previsto 
em regimento, a composição da CESI foi revista, em que saíram os 
membros Marcelo Fantinato, Daniela Claro, Fernanda Baião, Alexandre 
Cidral e Cassia Kahwage, e entraram os membros Célia Ralha e Fátima 
Nunes (como coordenadoras do comitê de programa do SBSI 2012). 
Houve consulta para eleger os 3 membros da comunidade, para a qual 
candidataram-se Daniela Claro, Fernanda Baião, Clodis Boscarioli, Rita 
Suzana Maciel e Renata Araujo. Por maioria de votos, foram eleitos os 
membros Daniela Claro, Fernanda Baião e Renata Araujo, e a nova 
composição da comissão ficou assim constituída: Flavia Santoro, Vaninha 
Vieira, Celia Ralha, Fatima Nunes, Renata Araujo, Daniela Claro, 
Fernanda Baião. Após nova consulta aos presentes, a coordenação da 
CESI foi atribuída à Daniela Claro (coordenadora geral) e Fernanda Baião 
(vice-coordenadora). 
 

6. Apreciação da Proposta SBSI 2013 em João Pessoa/PB: Rodrigo 
Rebouças da UFPB apresentou a proposta de organização do SBSI 2013. 
As alternativas de data de realização do evento são de 22 a 24/05 ou de 
29 a 31/05, a depender da disponibilidade do local. O tema do evento 
ainda será definido. Rodrigo reportou que há um apelo local na Paraiba 
para aproximação do evento com a industria, e propôs organizar um 
evento em paralelo ao SBSI com apresentação de casos de sucesso de 
iniciativas de inovação e divulgação de oportunidades de trabalho, sem 
previsão de publicação em anais. Rodrigo também reportou que foram 
criados 2 domínios: www.sibrasil.org e www.isbrazil.org 
 

7. Comitês de Organização do SBSI 2013: foram definidos os 
coordenadores para o SBSI 2013:  
 Organização local/Coordenação geral: Rodrigo Rebouças – UFPB 

(rodrigor@dce.ufpb.br) 
 Coordenação do comitê de programa: Rita Suzana Maciel – UFBA 

(ritasuzana@dcc.ufba.br) 
 Minicursos: Clodis Boscariolli – Unioeste (boscarioli@unioeste.br)  
 WTDSI: Fernanda Baião – UNIRIO (fernanda.baiao@uniriotec.br) 
 WCGE: Claudia Cappelli – UNIRIO (claudia.cappelli@uniriotec.br) 
 WBPM: Lucineia Thom – UFRGS ( lucineia@inf.ufrgs.br )  
 

8. Apreciação das indicações de interesse de organização do SBSI em 2014 
(UEL) e 2015 (UNIFEI): o Professor Jacques Duicio Brancher da UEL 
apresentou proposta informal da UEL para sediar o SBSI 2014, vai 
oficializar a proposta por email. A Profa. Melise Maria Veiga de Paula 
(UNIFEI) sinalizou a possibilidade de organizar o SBSI 2015. 

 
 



Lista de presença 

Nome Email Instituição 
1.Daniela Barreiro Claro dclaro@ufba.br UFBA 
2.Marcelo Fantinato m.fantinato@usp.br USP 
3.Fernanda Baião Fernanda.baiao@uniriotech.br UNIRIO 
4.Jacques Duicio Brancher Jacques@uel.br UEL 
5.Jose Jorge L. Dias Jr Jorge@dce.ufpb.br UFPB 
6.Leonardo Guerreiro Azevedo Azevedo@uniriotec.br UNIRIO 
7.Ronnie Alves Ronnie.alves@vale.com ITUDS 
8.Lucinéia Heloisa Thom lucineiat@gmail.com UFRGS 
9.Raul Sidnei Wazlawich Raul@inf.ufsc.br UFSC 
10.Marcos Lordello Chaim chaim@usp.br USP 
11.Yuri de Almeida Malheiros 
Barbosa 

Yuri@dce.ufpb.br UFPB 

12.Maruscia Balelizley Maruscia.balelizky@usp.br USP 
13.Priscilla Koch Wagner Priscilla.wagner@usp.br USP 
14.Gabriela Scardine Silva Gabriela.scardine.silva@usp.br USP 
15.José Viterbo Filho viterbo@ic.uff.br UFF 
16.Gleiph Ghiotto Lime de 
Menezes 

gleiphgh@gmail.com UFF 

17.Claudia Cappelli Claudia.cappelli@uniriotec.br Unirio 
18.Clodis Boscarioli Clodis.boscarioli@unioeste.br Unioeste 
19.Sarajane Marques Peres sarajane@usp.br USP 
20.Rita Suzana Pitangueira 
Maciel 

ritasuzana@dcc.ufba.br UFBA 

21.Vaninha Vieira vaninha@dcc.ufba.br UFBA 
22.Jonice Oliveira jonice@dcc.ufrj.br UFRJ 
23.Alexandre Cidral Alexandre.cidral@gmail.com 

Alexandre_cidral@hotmail.com 
Univille 

24.Renata Araujo Renata.araujo@uniriotec.br Unirio 
25.Fatima Nunes Fatima.nunes@usp.br USP 
26.Celia Ralha ghedini@cic.un.br UNB 
27.Rodrigo Rebouças rodrigor@dce.ufpb.br UFPB 
   
 


