
 
Ata da Reunião da Comunidade de Sistemas de Informação  

CESI / SBSI 2014 
Dias 28 e 29.05.2014 

 
A reunião da Comunidade de Sistemas de Informação foi realizada em dois dias, nos dias 28/05 (quarta) e 
29/05 (quinta), no Hotel Blue Tree Premium, em Londrina/PR, durante a realização do X Simpósio Brasileiro 
de Sistemas de Informação (SBSI 2014). A razão para essa separação foi a quantidade de tópicos a serem 
discutidos e a indisponibilidade de pessoas chave para a reunião em cada um dos dias, como a 
coordenadora do comitê de programa do SBSI 2014 no dia 29/05 e os proponentes de organização do SBSI 
2015 no dia 28/05. A lista dos presentes em cada um dos dias é apresentada ao final deste documento. Esta 
ata está dividida em duas partes, com a pauta e discussões correspondentes a cada um dos dias. 
 

Parte 1 – Reunião do dia 28/05/2014 
Célia Ralha, coordenadora da CESI, iniciou a reunião às 18h00 com a apresentação do objetivo da reunião 
da CESI, a explicação do porque a reunião seria realizada em dois dias e a indicação da seguinte pauta para 
a reunião do dia 28/05/2014: 1) Informes; 2) Assuntos Diversos; 3) Relato da Coordenação do Comitê 
de Programa; e 4) Revisão da Composição do Comitê Gestor da CESI 2014-2015.  

1. Informes 

Célia reportou aos presentes informes sobre assuntos diversos de interesse da comunidade: 

• Listas de Discussão. As seguintes listas de discussão estão disponíveis para a comunidade: 
o ce-si-l@sbc.org.br: comunicação interna dos membros da CESI;  
o sbc-si-l@sbc.org.br: comunicação de toda a comunidade de SI. 

• Site da CESI. O site http://www.sbc.org.br/ce-si foi criado em 2012, atualizado em 2013 e deve ser 
atualizado em 2014 pela coordenação; 

• Anais do SBSI na BDBComp (Biblioteca Digital Brasileira de Computação) 
o Estão disponíveis os anais do SBSI de 2008 a 2013. Jacques deve inserir o anais do SBSI 2014. 

Olinto Furtado (UFSC) e Alexandre Graeml (UnicenP) possuem os anais do II SBSI 2005 e do III 
SBSI 2006, respectivamente, em formato digital para passar para a CESI. 

• Projeto Conhecendo a Comunidade de SI (http://visualsbsi.esy.es/). Célia coordena um projeto de 
Iniciação Tecnológica na UnB (PIBIT edital 2013/14) que visa disponibilizar um site com visualização de 
dados relacionados ao SBSI extraído dos anais de 2006 a 2013. Segundo autorização da CESI, a 
coordenação pretende ao final do projeto disponibilizar os resultados no site da CESI/SBC, uma vez que 
já entrou em contato com a SBC para verificar a possibilidade de manter o conteúdo no servidor da SBC 
e a resposta foi favorável 

• Renovação da anuidade IFIP 2014. Célia trouxe essa questão para a CESI, indicando que o valor a ser 
gasto pela CESI seria de EUR 504,00 (o valor total da anuidade é EUR 5,040.00 a ser rateado por 10 
CEs). A CESI aprovou a renovação com 5 votos a favor e 1 abstenção e manteve como representante da 
CESI a Profa Renata Araújo (Unirio). Em 29/07/14, durante o Congresso da SBC, das 19h30-21h 
ocorrerá o Fórum IFIP/SBC agendada pelo Prof. Macedo (UFBA) com a finalidade de discutir iniciativas 
para uma melhor integração entre IFIP e a SBC. 
 

2. Assuntos Diversos 



Célia trouxe para discussão assuntos diversos para conhecimento e deliberação da comunidade. 

• Parceria entre SBC/CESI e AIS (relatora: Renata Araújo). Renata reportou questões referentes à 
parceria entre a CESI e Association for Information Systems (AIS) e indicou que irá verificar se foi criado 
o Capítulo da AIS pela USP (http://aisnet.org). 

• Escola Regional de Sistemas de Informação 2014 (relatora: Vaninha Vieira). Vaninha indicou que a 
CESI foi contactada para dar apoio à I Escola Regional de SI (ERSI) no Rio de Janeiro, sob coordenação 
de Leonardo Cruz e José Viterbo, do IC/UFF, com realização prevista para Outubro de 2014. A ERSI 
2015 já está planejada com organização de Alexandre Sena da Unilasalle. Cláudia Cappelli ficou como 
representante da SBC no evento. 

• Criação de Grupos de Interesse (GI) da CESI. Esse tema vem sendo discutido desde 2011. Na reunião 
foi proposta a criação de dois GIs: 1) Gestão de Processos de Negócio, sob a coordenação da Flávia 
Santoro; e 2) Governo Eletrônico, com a coordenação de Claudia Capelli e Renata Araújo. Após 
discussão, os encaminhamentos foram: a comunidade é favorável à criação dos GIs. Célia vai verificar 
procedimentos de formalização junto à SBC; Claudia indicou que o GI de Governo Eletrônico deveria ter 
um nome mais abrangente pois engloba não só Governo Eletrônico mas também Transparência, que são 
temas diferentes e ficou de discutir melhor com os pesquisadores da área. 

• Veículos de publicação da comunidade de SI  
o Publicação Anais SBSI. Discutiram-se as vantagens/desvantagens de indexar os artigos pela 

ACM (sem custo, em português) ou continuar a usar o BDBComp. Jorge Nakahara Junior, 
Associate Editor Computer Science da Springer também apresentou a proposta da Springer.  

o Revista de SI coordenada pela CESI. Célia contactou o Viterbo que garantiu o selo SBC 
aprovado em reunião da Diretoria da SBC no final de abril. Duas opções devem ser 
consideradas: 1) Criar uma nova revista de SI; ou 2) Migrar a coordenação da iSys – Revista 
Brasileira de SI (http://www.seer.unirio.br/index.php/isys). Sean Siqueira, Coordenador de Pós-
graduação da Unirio, reportou os diversos problemas enfrentados pela iSys que impediram a 
publicação até o presente dos melhores artigos do SBSI 2012 e 2013 e afirmou que a iSys 
nasceu com a ideia de ser adotada pela Comunidade de SI. Infelizmente, nos últimos dois anos a 
revista enfrentou diversos problemas, como: sistema de editoração eletrônica teve uma 
atualização em sua versão que causou a perda do acesso e avaliações de alguns revisores; a 
gerência da revista foi passada para um órgão centralizador da UNIRIO, e houve problema de 
troca de gestão e servidor (funcionários e hardware); a problemática de acesso obrigou que a 
gerência do envio de emails fosse feita manualmente pelo editor atual da revista (Carlos Alberto); 
o Qualis B3 na área de Ciência da Computação recebido pela revista mais do que triplicou o 
número de submissões espontâneas. A situação atual da iSys é: 

! SBSI 2012: 5 artigos já avaliados, sendo 1 aprovado, 1 reprovado e 3 em segunda 
rodada de avaliação; 

! Existe um total de 20 artigos em processo de revisão total ou parcial. Isso inclui os 
melhores artigos do SBSI 2012 e 2013 além da demanda espontânea; 

! UNIRIO não possui suporte 24x7 e infraestrutura adequada (servidor). A sugestão é 
colocar a gerência da revista na nuvem, com custo pago pela CESI, ou no servidor de 
alguma universidade parceira. Célia ficou de confirmar com o Viterbo qual apoio pode ser 
conseguido junto à SBC, já que outras revistas de CEs apoiadas pela SBC precisam de 
infraestrutura similar. 

o Comissão de Publicação. Como encaminhamento para as questões da publicação dos Anais do 
SBSI e Revista de SI, foi criada uma comissão para identificar problemas nos veículos atuais e 
propor soluções para a comunidade. A comissão deverá apresentar uma proposta para a CESI 
em um prazo de 1 a 3 meses. Formação:   

! Sean Siqueira – UNIRIO (presidente) 
! Jacques Brancher – UEL 
! Fernanda Baião – UNIRIO 
! Rita Suzana – UFBA 
! Fátima Nunes – EACH-USP 



 
3. Relato da Coordenação do Comitê de Programa 

Fernanda Baião e Bruno Zarpelão apresentaram os números do SBSI 2014. O evento contou esse ano com 
as seguintes palestras convidadas: 

• José Henrique L. C. Dieguez Barreiro (MCTI). Título “Inovação em Software e Serviços de TI: 
Agenda TI Maior” 

• Ernesto Damiani (Universitá degli Studi di Milano, Itália). Título “Digital Ecosystems in a World of Big 
Data” 

Para a submissão de trabalhos, foram consideradas 4 (quatro) trilhas: Trilha Regular; Relatos de experiência 
na indústria e estudos de caso; Aplicativos de SI e Ferramentas; e Educação em SI. A percepção dos 
coordenadores é que a divisão por trilhas no formato apresentado não funcionou muito bem. Houve 
segregação no sistema, porém o comitê e o formulário de revisão eram os mesmos. Com isso, o peso usado 
pelos revisores nas avaliações não ponderou as características particulares de cada trilha. A Trilha de 
Educação em SI ficou perdida, sem coordenação, devido ao afastamento da Ayla Rebouças e Alexandre 
Cidral. 

Houveram 2 adiamentos no prazo de submissão, acordados com a CESI. Antes do primeiro adiamento havia 
em torno de 50 submissões. Antes do segundo adiamento havia em torno de 120 e ao final do segundo 
adiamento havia 267 submissões, totalizando ao final 258 confirmados. Esse número reflete uma pequena 
redução em relação ao SBSI 2013 que contou com 295 submissões. 

Das 267 submissões, 66 artigos foram aceitos, estabelecendo a taxa de aceitação em 24,7%. Foram 
submetidos 21 artigos em inglês, dos quais 8 foram aceitos. A distribuição de submissões e aceitações por 
trilha foi: 

• Trilha Regular: 166 submissões e 39 aceites; 
• Relatos de experiência na indústria e estudos de caso: 38 submissões e 11 aceites; 
• Aplicativos de SI e Ferramentas: 42 submissões e 13 aceites; 
• Educação em SI: 21 submissões e 3 aceites. 

Quanto à distribuição das submissões por tópicos, Fernanda apontou que há muitos tópicos, o que 
potencialmente acarreta em dificuldades na classificação dos artigos pelos autores na submissão, na 
alocação de revisores por submissão e na elaboração da programação do evento. Os tópicos com mais de 5 
artigos aceitos foram:  

• Estudos de caso de aplicação de SI (57 submetidos e 20 aceitos) 
• Metodologias e abordagens para engenharia de SI (42 submetidos e 13 aceitos) 
• SI Inteligentes (44 submetidos e 8 aceitos) 
• Sistemas de apoio à decisão (26 submetidos e 8 aceitos) 
• Questões organizacionais e estratégicas de SI (18 submetidos e 8 aceitos) 
• Arquiteturas Orientadas a Serviços (14 submetidos e 8 aceitos) 
• SI baseados na Internet, Web 2.0, Web Semântica (31 submetidos e 6 aceitos) 
• Planejamento, Auditoria, Alinhamento... (15 submetidos e 6 aceitos)  

Os critérios para seleção dos artigos foram: (pelo menos 1 "strong accept" ou 2 "weak accept") e (nenhum 
"strong reject"). 

Como candidatos a melhor artigo do SI foram definidos 4 candidatos, todos avaliados com "strong accept". 
Um ponto interessante é que os artigos foram provenientes de 4 instituições diferentes (UFPE, UNIRIO, 
UFJF e UFF), o que demonstra o crescimento da comunidade. Para seleção do melhor artigo, houve uma 
sessão técnica específica e foi composta uma comissão formada pelas professoras Célia Ralha (UnB), Rita 
Suzana (UFBA), Vaninha Vieira (UFBA) e Fernanda Baião (UNIRIO). Os critérios definidos por essa 



comissão foram: a apresentação, a maturidade da pesquisa e o impacto/relevância para SI. Essa comissão 
definiu que deveria ser premiado apenas o melhor artigo.  

Quanto às revisões, Fernanda reportou que havia 89 integrantes no Comitê de Programa e 150 revisores 
adicionais. 80% das revisões foram completadas. Rodadas de revisões: 1a em que foram alocados dois 
revisores por artigo; 2a em que foi alocado um revisor adicional nos casos de divergência na 1a rodada; por 
último, houve uma rodada final de discussão para consenso. Fernanda agradeceu aos revisores “ágeis" nas 
confirmações, especialmente os que confirmaram todas as suas revisões. Agradecimento aos membros do 
TPC que se ofereceram para novas revisões.  

Na formação do Comitê de Programa do SBSI 2014 houve a exclusão de membros a pedido (deverão ser 
convidados novamente para reintegração em 2015?); e foram incluídos novos revisores indicados pelos 
membros do TPC; foi criada uma lista "cinza” para o TPC de 2015. Houve quem não acompanhou as 
revisões delegadas e houve mensagens de discussão (consenso) não respondidas. Fernanda alerta que o 
membro do TPC tem que acompanhar e checar suas revisões, incluindo as delegadas.  

Quanto ao formato das trilhas, Fernanda trouxe a discussão sobre manter como trilhas ou eventos co-
locados (neste caso, os eventos teriam comitê próprio, critérios próprios, avaliação mais específica). Não 
houve encaminhamentos sobre essa questão de forma geral, mas ficou certo termos a conversão dos 
workshops WCGE e WBPM em trilhas com comitê e critérios próprios para viabilizar uma avaliação mais 
específica por área de interesse. 

Outro ponto que Fernanda levantou foi o direcionamento para revistas. Manter as mesmas (RESI, iSys) para 
2015? Esse ponto deverá ser definido pela próxima coordenação do Comitê de Programa junto à Comissão 
de Publicação da CESI. 

O H-index (2004-2014) é 7 (mesmo de 2013).  

Houve alguns no-show, e Bruno ficou de obter o número total a partir dos certificados não entregues. 
Segundo informado pelo Bruno na data da reunião o número de no-shows foi igual a seis. 

Sobre a inscrição de pelo menos 1 autor como profissional, Fernanda e Bruno ressaltaram que, apesar de 
gerar dificuldades na gerência das inscrições, a questão financeira faz valer a pena, e sugerem que esta 
política seja mantida pela organização do SBSI 2015, com o cuidado de deixar esta informação clara tanto na 
chamada quanto na comunicação com os autores de artigos aceitos. Outro ponto sugerido pela Fernanda e 
Bruno foi que a organização do SBSI 2015 exija que os autores de artigos aceitos já entreguem o 
comprovante de inscrição junto com o copyright form e a versão final do artigo, facilitando o controle e 
orientações. 

4. Revisão da composição do Comitê Gestor da CESI 2014-2015 

Segundo solicitado Célia trouxe uma sugestão de alterar regimento da CESI para incluir o Coordenador Geral 
do SBSI do ano corrente diretamente como membro da CESI na gestão seguinte. O assunto foi discutido 
com argumentações de que o que vem ocorrendo na prática é que o coordenador geral tem se candidatado 
como membro da comunidade e tem sido eleito, mas que isso não é uma imposição. A plenária decidiu por 
manter o regulamento. 

A composição da coordenação e do comitê gestor da CESI foi revista, seguindo o regulamento vigente. De 
acordo com tais regras, saíram do comitê gestor: Célia Ralha (UnB), Fátima Nunes (EACH-USP), Renata 
Araújo (UNIRIO), Rodrigo Rebouças (UFPB) e Vaninha Vieira (UFBA). Mantiveram-se no comitê Rita Suzana 
(UFBA) e Adriana Clericuzi (UFPB) por serem coordenadoras do comitê de programa SBSI 2013 e 
ingressaram no comitê Fernanda Baião (UNIRIO) e Bruno Zarpelão (UEL), coordenadores do comitê de 
programa SBSI 2014. 



Em seguida, foram abertas as inscrições entre os presentes para escolha de 3 membros da comunidade para 
compor o comitê gestor. Candidataram-se: Célia Ralha (UnB), Claudia Cappelli (UNIRIO), Jacques Brancher 
(UEL), Renata Araujo (UNIRIO), Clodis Boscarioli (UNIOESTE) e José Maria David (UFJF). Foi realizada 
uma consulta em regime de voto fechado entre os presentes, na qual foram selecionados por maioria de 
votos: Célia Ralha (UnB), Renata Araujo (UNIRIO) e José Maria David (UFJF).  

Composta a nova comissão, em seguida foi aberta candidatura para a coordenação da CESI. Célia Ralha 
(UnB) se candidatou e foi eleita por unanimidade. Finalmente, foi aberta candidatura para a vice-
coordenação, em que José Maria David (UFJF) se candidatou e foi eleito por unanimidade. 

Em suma, a nova composição do Comitê Gestor da CESI para o período de 2014/2015 ficou definida 
conforme abaixo e o seu exercício inicia-se em Agosto/2014 por um período de um ano: 

Coordenação: 

• Célia Ralha (UnB) – Coordenadora Geral 
• José Maria David (UFJF) – Vice-Coordenador 

Comitê Gestor 

• Rita Suzana(UFBA) 
• Adriana Clericuzi (UFPB) 
• Renata Araujo (UNIRIO) 
• Fernanda Baião (UNIRIO) 
• Bruno Zarpelão (UEL) 

Encerramento da primeira parte 

Não havendo mais pontos a tratar, a Profa Celia Ralha declarou encerrada a primeira parte da reunião às 21 
horas do dia 28/05/2014, convocando os presentes para a segunda parte da reunião a realizar-se às 16 
horas do dia 29/05/2014, no mesmo local. 

 

Parte 2 – Reunião do dia 29/05/2014 
Célia Ralha, coordenadora da CESI, iniciou a segunda parte da reunião da CESI às 16h00 do dia 29/05/2014 
com a indicação da seguinte pauta: 5) Relato da Organização Geral do SBSI 2014; 6) Apresentação de 
proposta para organização do SBSI 2015; 7) Relatos das Coordenações dos Workshops e Minicursos;  
8) Definição dos comitês para o SBSI 2015; 9) O que ocorrer. 

 

5. Relato da Organização Geral do SBSI 2014 

Jacques apresentou os números gerais do evento.  

Jacques reportou uma receita parcial de R$ 92.268,00 (sendo R$ 10.000,00 do CNPq, R$ 28.000,00 da 
CAPES e R$ 54.268,00 de inscrições pagas). Falta receber um montante de R$ 9.695,00 em inscrições. 
Também reportou despesas de R$ 86.254,00, totalizando um saldo positivo aproximado de R$ 6.714,00. Em 
relação à receita prevista, Jacques reportou problemas com a negociação do patrocínio do SERPRO que em 
cima da hora do evento negou o pedido de apoio. 

Em termos de inscrições, foram 346 inscrições no total, sendo 298 pagantes e 48 pendentes. Metade das 
inscrições foram de alunos de graduação não sócios da SBC. Para Jacques a inscrição cheia (profissional) 
para alunos autores de artigos foi vista como um aspecto positivo na aquisição dos recursos. Houve, porém, 



alguma dificuldade/confusão na categoria a ser inscrito para os autores de artigos. Para o WTDSI, por 
exemplo, as inscrições foram como estudantes de pós-graduação. 

Jacques apresentou algumas lições aprendidas na organização do SBSI 2014 que aponta como sugestões 
para discussão para o SBSI 2015. Como aspectos positivos ele ressalta: 

• O evento ter ocorrido em um só lugar, o que aproxima os participantes; 
• Inserção de 2 novos eventos: Workshop de IC (WICSI) e Encontro de Inovação em SI (EISI). Alunos 

de graduação, em geral são pessoas de instituições locais. Tiveram também duas caravanas de 
outras cidades. O Workshop de IC foi importante para atrair esses alunos. 

• Disponibilizar a programação do evento em Dispositivos Móveis (Android e iOS), com a possibilidade 
do download dos artigos via aplicativo. Houve, no entanto, algumas dificuldades para lidar com o 
dinamismo da programação (mudança em algumas sessões) e com a versão em iOS; 

• Comunicação visual (Banners e TV); 
• Número de Inscrições e artigos dentro do esperado e Evento não deficitário. 

Como aspectos negativos, Jacques cita: 

• O patrocínio da SERPRO. A empresa apesar de ter sido contactada com antecedência avisou em 
cima da hora que não iria patrocinar. Rodrigo Rebouças e Claudia Cappelli ajudaram na negociação 
e vários emails foram enviados. Todo o material foi impresso com o logo da empresa e teve que ser 
mascarado in loco; 

• Indefinição sobre as responsabilidades da organização do evento. Jacques sugere que sejam 
definidas com clareza as responsabilidades da instituição sede. Revisar o manual elaborado pela 
CESI com a experiência do SBSI 2013 e 2014 para apoiar o SBSI 2015. Renata indicou que falta no 
manual um conjunto de diretrizes do que o evento paga por default e o que estaria dependente de 
orçamento. Se deixar isso para cada organização, o que costuma acontecer pode ficar muito 
variável. Célia lembrou da definição no SBSI 2013 de que o coordenador geral de um ano deveria 
acompanhar o coordenador geral do ano seguinte. Jacques indicou que houve o acompanhamento 
do Rodrigo de um modo geral, mas por razões pessoais ele acabou se afastando. Jacques se 
comprometeu a ajudar a coordenação de 2015; 

• Alterações de programação de última hora. Programação no último dia ficou esvaziada. Indecisão no 
processo de chegada/saída; 

• FESI sem organização. Sergio Tanaka (da UEL) não entendeu o objetivo do evento e Ayla Rebouças 
e Alexandre Cidral não assumiram a coordenação geral; 

• Pouca divulgação dos eventos satélite. Jacques acompanhou as mensagens na lista da SBC e em 
outras listas e viu pouca divulgação dos workshops e minicursos; 

• Baixa participação de Universidades e empresas da região. Foram feitas promoções para grupos, 
mas houve uma reclamação quanto aos valores para participação de IC. 

As sugestões feitas para 2015 incluem: 

• Renata falou sobre a organização considerar possibilidades de financiamento que possam ser 
utilizadas para atrair estudantes. Por exemplo, estudante de pós só tem financiamento para vir ao 
evento se tiver publicação.  

• Jacques sugere diminuir o número de palestrantes e indica que os workshops devem ser auto-
sustentáveis, para não deixar o evento deficitário. Jacques sugere que os organizadores dos 
workshops deveriam se responsabilizar pelas questões de organização dos mesmos, para não 
sobrecarregar a organização geral. 

• Outras sugestões de Jacques incluem: estabelecer deadline para questões do evento; não 
economizar com placas de sinalização; participação efetiva dos membros da CESI na organização. 
Sugere-se que o organizador local marque reuniões virtuais periódicas com a CESI, promovendo 
maior interação entre a comissão organizadora local e nacional.  



• Por fim, Jacques sinaliza para a importância da questão de normas de segurança. No SBSI 2014 a 
UEL colocou uma ambulância disponível durante todo o evento. É um requisito obrigatório para 
eventos com mais de 100 pessoas. 
 

6. Apresentação de proposta para organização do SBSI 2015 

Compareceram à reunião da CESI 2014 os professores Vinícius Sebba Patto e Valdemar Vicente Graciano 
Neto da Universidade Federal de Goiás (UFG) para apresentar a proposta de organização do SBSI 2015. Os 
professores exibiram 2 vídeos institucionais para apresentar a UFG, o Instituto de Informática (INF) e o centro 
de eventos da UFG onde pretende-se realizar o SBSI 2015. Os professores falaram da relevância de levar o 
evento para o estado de Goiás e o potencial do estado em atrair participantes.  

Eles indicaram que do comitê de organização já estão definidos os seguintes papeis:  

• Vinicius Sebba Patto: Coordenador Geral 
• Valdemar Vicente Graciano Neto: Vice-coordenador 
• Sergio Teixeira: Coordenador local do comitê de programa 

Já pensaram em pessoas para assumir tarefas de organização local: financeiro, logístico, viagens/receptivo, 
etc, mas ainda não está fechado. Ainda não pensaram no tema para o evento. 

A proposta da UFG foi aprovada pela comunidade por unanimidade. 

 
7. Relato da Coordenação dos Workshops e Minicursos 

 
• Fórum de Educação em SI 

Os coordenadores definidos em 2013 para o evento: Ayla Rebouças e Alexandre Cidral terminaram por não 
assumir de fato a coordenação do evento. O coordenador local não compreendeu bem o espírito do evento. 
Dessa forma o evento ficou sem coordenação. Não houve maiores relatos sobre o mesmo na reunião. 

• Workshop de IC 

O evento foi coordenado pela Profa Tania Tait (UEM) e realizado no dia 27/05/2014. A professora Tania não 
pode comparecer à reunião, mas enviou à CESI um relatório do evento que foi lido pelo Prof. Daniel Kaster 
(UEL). O workshop teve como palestrante a Profa Elisa Huzita (UEM), que ministrou a palestra “A 
Importância da Iniciação Científica para a formação do pesquisador”. O I WICSI contou com um público em 
torno de 70 pessoas, com ampla participação de perguntas e comentários com relação aos trabalhos 
apresentados.  

Em sua primeira edição, o WICSI teve 17 artigos submetidos e 6 artigos aprovados, com rigorosa e 
competente avaliação realizada pelos revisores. Os temas tratados nos artigos envolvem o uso de técnicas 
de computação em várias áreas de conhecimento ou atuação tais como: democracia eletrônica, redes sociais 
digitais, cidades inteligentes, fauna e saúde. Os Estados de origem das pesquisas de IC submetidas são: 
Ceará, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. Os 
Estados que tiveram artigos apresentados foram: Paraná, Rio de Janeiro e Minas Gerais.  

Os participantes confirmaram a importância do evento para estimular os alunos de graduação a participar de 
IC e a apresentar seus trabalhos. A formatação do evento com a palestra, as apresentações dos trabalhos 
aceitos e questionamentos foi adequada, de acordo com o público. Os apresentadores dos trabalhos 
consideram relevante a continuidade do evento, visto como único na área de SI por proporcionar a 
apresentação de pesquisadores iniciantes. A coordenação, por sua vez, considera que o objetivo do I WICSI 
foi alcançado e sugere que para a próxima edição ocorra uma ampla divulgação do evento para que mais 
alunos de IC possam participar. 



 

• Encontro de Inovação em SI (EISI) 

As professoras Jonice (UFRJ) e Renata (UNIRIO) relataram como foi o evento: histórico, objetivos, temas 
identificados. O histórico do EISI remonta à rodada de negócios realizada no SBSI 2011 em Salvador. Visa 
atender a uma demanda do evento que é o envolvimento da indústria tanto no evento como na comunidade 
de SI e promover o avanço do conceito de inovação no pais.  

Foram contactadas diversas empresas, como CESAR, IBGE, IBM, Nokia, Microsoft, EMC, Samsung, Finep, 
Petrobras. Colaboraram com o evento, respondendo a perguntas e/ou enviando trabalhos: CESAR, IBGE, 
IBM, Nokia, Microsoft, EMC. Compareceram ao evento: CESAR e EMC. Foram submetidas 12 propostas e 6 
foram selecionadas (4 da região sudeste, 1 do nordeste e 1 do Centro-Oeste). 

O EISI contou com a palestra convidada do Avelino Zorzo (PUC-RS), com o título “Interação universidade-
empresa-governo na prática: o caso TecnoPUC”. 

Foi realizada uma reflexão sobre o modelo e definiu-se que o mesmo deve ser mantido no SBSI 2015. 

• Workshop de Teses e Dissertações em SI (WTDSI 2013) 

Vaninha (UFBA) e Daniel Kaster (UEL) apresentaram um relato do WTDSI 2014 e reportaram que houve 39 
submissões, sendo 34 de mestrado e 5 de doutorado. Destas, 14 trabalhos foram aceitos (12 de mestrado e 
2 de doutorado) seguindo o critério de não possuir pareceres negativos (“rejeitar” ou “possivelmente rejeitar”). 
No caso dos trabalhos de doutorado nenhum trabalho atendeu esse critério e os artigos com ao menos duas 
avaliações positivas passaram por uma 4a revisão”. Um trabalho de mestrado foi retirado da publicação a 
pedido dos autores. Dois trabalhos não foram apresentados por razões de saúde das alunas. Em função do 
grande número de submissões e da limitação de tempo na programação, lamentou não poder ter aceito mais 
trabalhos. Nessa edição, o evento incluiu uma ficha de pesquisa além do artigo para submissão.  

O evento contou com a palestra convidada da Profa Flávia Santoro, com o título “Design Science Research 
em Sistemas de Informação”. O evento foi realizado em dois dias, no turno vespertino e contou com um 
público médio de 40 pessoas, chegando a um pico de aproximadamente 70 pessoas no primeiro dia. Todas 
as sessões contaram com a participação de dois pesquisadores como banca de avaliação, os quais haviam 
recebido previamente cópias dos artigos e fichas de avaliação. Essas ações contribuíram para elevar o nível 
das discussões e o feedback dos alunos e participantes foi bastante positivo.  

Para a escolha do melhor artigo foi definido uma comissão formada pelos professores Daniel Kaster (UEL), 
Celia Ralha (UnB) e Jose Maria David (UFJF). Essa comissão analisou os artigos e fichas de pesquisa 
submetidos e as apresentações dos trabalhos com arguição oral dos alunos pela banca. A comissão decidiu 
por premiar apenas o melhor trabalho de mestrado, por considerar que os trabalhos de doutorado 
apresentados não possuíam maturidade suficiente para receber a premiação do evento. 

Um problema levantado no SBSI 2013, do grande número de submissões da Unirio, foi parcialmente sanado 
este ano. Dos 14 artigos aceitos, 7 eram da Unirio e os demais de outras instituições, sendo 2 da UFPE (os 2 
de doutorado), 2 da UFBA, 1 da UFV, 1 da UEM e 1 da USP. Algumas ações realizadas pela coordenação do 
Workshop nesse sentido foram: ampliar o Comitê de Programa trazendo pesquisadores que já publicaram 
em edições anteriores do WTDSI e não faziam ainda parte do CP, bem como outros pesquisadores ativos da 
comunidade. Solicitar do CP, em diversos momentos, o apoio na divulgação do evento em suas instituições e 
o estímulo à submissão dos trabalhos dos seus alunos. Além disso, a Ficha de Pesquisa foi avaliada 
positivamente tanto por alunos quanto por pesquisadores. No geral ficou a sugestão de repetir o formato para 
o WTDSI 2015, em especial a ficha de pesquisa e o artigo com 4 páginas. Ficou a sugestão de incluir 
apresentações de pôsteres em complemento à apresentação/arguição oral para os artigos melhores 
avaliados, para minimizar o problema da falta de tempo e possibilitar a aceitação de mais trabalhos. 



 

• WCGE e WTrans 2014 

Claudia Cappelli (UNIRIO) reportou que pela primeira vez foi realizado o WTrans e que o evento foi muito 
bem recebido pelo público presente. Claudia relatou o que ocorreu no evento, os aspectos positivos, 
negativos. O WTrans teve dois grandes problemas: concomitância com a palestra internacional e problema 
com a alocação da sala.  

Célia conversou com o Julio Leite que indicou que ainda não decidiu permanecer com o WTrans no SBSI 
2015 ou virar uma trilha. Há uma ideia de ser itinerante, com isso o formato workshop é mais adequado do 
que trilha. Há uma inclinação de manter o workshop junto ao SBSI, devido ao sucesso de público. Será 
definido posteriormente junto com a Claudia Cappelli. 

O WCGE contou com a palestra convidada do Prof. Cristiano Maciel (UFMT), com o título “Governo 
Eletrônico e Ecossistemas Digitais: Perspectivas e Reflexões”. 

• Workshop de Modelagem de Processos de Negócio (WBPM). 

Flávia (UNIRIO) indicou que não poderia relatar muito sobre o evento pois ele iria ocorrer na sexta, 30/05. 
Houve 21 submissões e 8 artigos aceitos. O ponto de corte foi um pouco mais flexível do que em 2014. Ela 
indica que deve-se definir como será o palestrante para o WBPM ao transformar-se em Trilha, uma vez que 
ao longo dos anos o WBPM tem conseguido trazer bons pesquisadores da área, que também são de 
interesse para o evento principal. 

• Minicursos 

Rodrigo Rebouças (UFPB), responsável pela coordenação dos minicursos, não estava presente à reunião e, 
com isso, não houve qualquer relato sobre esse item. Os minicursos aceitos para apresentação no SBSI 
2014 foram os seguintes:  

• “Mineração de Opiniões: Conceitos, Desafios e Aplicações”, por MSc Cassiana Fagundes da Silva e Dr 
Marcos Van Vessen Jr. 

• “Business Intelligence: Conceitos e Ferramentas para Tomada de Decisão”, por Dr Clodis Boscarioli e 
Esp. Rafael Voltolini. 
 

8. Definição dos comitês para o SBSI 2015 

Foram abertas candidaturas e definidos os coordenadores para o SBSI 2015 por parte da CESI e os 
seguintes nomes foram confirmados:  

• Organização Local / Coordenação geral: Vinicius Sebba e Valdemar Graciano (UFG) 
• Coordenação do comitê de programa: Sean Siqueira (UNIRIO) / Local: Sergio Teixeira (UFG) 
• Coordenação de Minicursos: Clodis Boscarioli (Unioeste) 
• Coordenação do WTDSI: José Maria David (UFJF) 
• Coordenação do WICSI: Daniel Kaster (UEL) e Jacques Brancher a confirmar 
• Coordenação do EISI: Jonice Oliveira (UFRJ) e Renata Araújo (UNIRIO) 
• Coordenação do WCGE: Claudia Cappelli (UNIRIO). Ficou definido na reunião de 28/05 que esse 

workshop viraria uma trilha do SBSI. 
• Coordenação do WBPM: Flavia Santoro (UNIRIO). Ficou definido na reunião de 28/05 que esse 

workshop viraria uma trilha do SBSI. 
• Coordenação do FESI: Fátima Nunes (EACH-USP). A CESI recomenda uma consulta à participação 

do Alexandre Cidral (UNIVILLE) e Olinto Furtado (UFSC). Ficou definido na reunião de 28/05 que 
esse fórum viraria uma trilha do SBSI. 

 
9. O que ocorrer 



Apoio da SBC à revista iSys 

José Viterbo, da SBC, relatou as interações ocorridas com a Célia e o Sean para falar sobre a revista iSys 
ser apoiada pela SBC e apontou as seguintes questões: 

• JEMS: indicou que o JEMS não é o mais adequado para gerenciar o processo de submissões e 
revisões da revista. Existe um custo para a CESI junto a SBC. Poderia ser feita uma interface de 
teste para verificar a viabilização. Em debates com o Lisandro não foi visto como o mais interessante. 

• SEER: Estão em negociação para disponibilizar uma plataforma SEER no domínio da SBC para 
gerenciar revistas. O projeto será lançado em julho no Congresso da SBC e até dezembro terão um 
retorno sobre isso, cogitou o uso pela iSys como projeto piloto. 

• Hospedagem na UFRGS. Fátima alertou que várias revistas são hospedadas lá. 
• Livro. Série Elsevier. Viterbo indicou que há uma proposta de elaboração de um livro-texto intitulado 

"Sistemas de Informação". Rita Suzana e Daniela Claro (UFBA) estão liderando essa iniciativa. 
Clodis está liderando a série desses livros de ensino junto à SBC. 

Encerramento da segunda parte 

Não havendo mais pontos a tratar, a Profa Celia Ralha declarou encerrada a reunião da CESI às 19 horas e 
45 minutos do dia 29/05/2014. 

As listas de presença de ambos os dias segue, em anexo. 



 

 



 


