
Reunião da Comunidade de Sistemas de Informação (CESI)
SBSI 2015 – 28.05.2015 – 17h30 às 20h30

A reunião da comunidade de Sistemas de Informação foi realizada no dia
28.05.2015 na UFG, em Goiânia/GO, durante a realização do XI SBSI 2015,
com a presença de 19 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. O Prof. José
Maria David, vice-coordenador da Comissão Especial de SI da SBC (CE-
SI),  iniciou  a  reunião  e  apresentou  os  itens  de  pauta  a  todos  os
presentes.

2. Informes, os quais foram apresentados e discutidos com a comunidade:
2.1. Justificativa da ausência da Coordenação Geral da CESI – Profa Célia

Ghedini Ralha (UnB) - por motivos de saúde na família;
2.2. Parceria com a IFIP: Renata Araujo é a representante da CESI/SBC

e TC8/IFIP. A anuidade é de EUR 5,040.00 a ser rateado por quantas
Comissões Especiais  quiserem participar,  normalmente  10 CEs.  A
CESI  pagou  anuidade  IFIP  2013  (R$1.530,71)  e  IFIP  2014
(R$1.722,77). Renata Araujo relatou que a comissão optou por não
mais participar da parceria no ano de 2015, devido à baixa interação
entre as comunidades nos anos anteriores.

2.3. Parceria com a ACM e AIS: foi feita afiliação à AIS no SBSI
2015,  conforme relatado  pelo  Prof.  Sean  Siqueira.  Este  acordo  é
válido  por  3  anos  da  data  de  13/03/2015  e  será  renovada
automaticamente  e  sucessivamente  por  períodos  de  3  anos,  com
prazo indeterminado, até que algum dos lados faça uma notificação
com 90 dias de antecedência,  sendo necessários relatórios anuais
em até 15 dias após o evento. O estado de em-cooperação com a
ACM  SIGAPP  e  SIGMIS  deve  ser  renovado  anualmente,  sendo
necessário um relatório até 120 dias após o evento. A parceria para
edição dos anais precisará ser renovada para edição SBSI 2016.

2.4. Existem  duas  listas  de  discussão  de  SI  vinculados  a  SBC  e
administradas  pela  coordenação  CESI: ce-si-l@sbc.org.br (para
comunicação  entre  os  sete  integrantes  da  CESI)  e sbc-si-
l@sbc.org.br (para  toda  a comunidade  de  interesse  em  SI  -  em
22/05/15 constavam 688 membros não digest e 315 digest);

2.5. Site da CESI (http://www.sbc.org.br/ce-si) criado pela coordenação
2012,  atualizado  em  2013  e  será  atualizado  em  2015  pela
coordenação 

2.6. Na  Biblioteca  Digital  Brasileira  de  Computação  (BDBComp)  estão
disponíveis os anais SBI 2008 a 2014 – serão obtidos os anais de
2005 com o Olinto (UFSC) e de 2006 com Alexandre Graeml (Centro
Universitário Positivo) ou Alexandre Cidral (UNIVILLE).
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3. Relatos sobre a edição SBSI 2015:
3.1. Organização: Prof. Vinicius Sebba Patto e Valdemar Graciano Neto

reportaram  dados  gerais  do  evento:  230  inscrições  (121
profissionais,  19 alunos  de pós-graduação,  108 alunos de ensino
médio, técnico ou graduação), saldo financeiro estimado da ordem
de R$ 14.000,00. Lições aprendidas: uso de agência de viagens;
rever  forma  de  financiamento  da  vinda  de  ministrantes  de
minicurso; interação com o convidado internacional, importância do
chair local, atenção às datas das entidades de fomento, importância
de documentar os formulários de pagamento, reviravolta econômica
do país dificultando patrocínios, isenção do pagamento do local do
evento,  incentivar  a  participação dos alunos e a  continuidade do
WICSI e do EISI, inscrição de profissional por artigo ajudou no saldo
financeiro do evento, sugestão de hospedagem de baixo custo aos
alunos foi  bem recebida, importância da integração de alunos na
organização,  organização em dupla é fundamental,  divulgação do
evento  na  América  do  Sul  promoveu  a  participação  de  um
pesquisador peruano.

3.2. Coordenação do Comitê de Programa: Prof. Sean Siqueira e Sérgio
Carvalho  reportaram  estatísticas  e  números  sobre  o  evento:  5
trilhas  (ESI,  RESI,  ASI,  SIG,  BPM)  além  da  trilha  principal,
necessidade de 2 adiamentos de datas de submissão e sugestão de
rever esta necessidade, pois pode estar se tornando uma constante.
Houveram 105 participantes no comitê de programa, 52 revisores
adicionais, 302 artigos submetidos e 99 aceitos (32,8%), nota-se
aumento de autores internacionais. Claudia Cappelli relatou que a
trilha de SIG teve um aumento de interesse. Fatima relatou que a
mudança  do  ESI  para  trilha  trouxe  maior  interesse  e  boas
discussões. Sean e Sérgio sugeriram para a próxima coordenação de
CP: (i)  eliminar a trilha principal,  (ii)  iniciativas para aumentar  a
divulgação internacional do evento; (iii) manter a fase de discussão
na avaliação dos artigos; (iv) manter a revisão “double blind”; (v)
manter  a  premiação  (certificado)  para  os  melhores  artigos,  (vi)
reduzir  o  número  de  tópicos  da  trilha  principal  e  das  trilhas
específicas; (vii) aumentar o número de participantes no comitê de
programa.

3.3. Encontro de Inovação em SI (EISI): Profa. Renata Araujo relatou
experiência da segunda edição do EISI. Sugeriram a continuidade do
evento  e  repensar  o  modelo,  haja  vista  que  muito  poucas
submissões foram realizadas.

3.4. Minicursos:  Os  professores  Clodis  Boscarioli  e  Gustavo  Teodoro
Laureano  reportaram  a  experiência  com  a  organização  dos
minicursos: 11 propostas submetidas, 4 aceitas, sendo que todas as
propostas  foram  avaliadas  por,  no  mínimo,  3  avaliadores.
Sugeriram: que o valor do minicurso seja adequado à região, e que
os artigos, a partir do próximo ano,não sejam enviados à ACM, mas
sim  transformados  em  capítulos  de  livro,  com  formato
independente, a ser definido, para uso a partir de 2016.

3.5. Workshop de Iniciação Científica em SI (WICSI): Prof. Daniel Kaster,
Profa Cristiane Ferreira e Juliana Zinader reportaram a importância
dos  chairs locais,  a  iniciativa  de  incluir  no  comitê  de  programa



professores da região, 14 submissões de diversas regiões do país (o
que  surpreendeu,  pois  a  expectativa  era  de  somente  ter  alunos
locais). 

3.6. Workshop de Teses e Dissertações em SI (WTDSI): Prof. José Maria
David  e  Luciana  Berretta  reportaram  que  foram  submetidos  22
artigos  e  aceitos  10  artigos.  Sugeriram:  incluir  uma  palestra  na
programação. Foi sugerido pela comunidade que a premiação será
para o artigo e não para a proposta de pesquisa.

4. Decisões  tomadas  (por  unanimidade)  com  base  nas  sugestões
apresentadas pelos coordenadores:

4.1. Os minicursos do SBSI serão editados como capítulos de livros,
seguindo modelos já realizados por outras áreas.
4.2. Popular as bases ACM e AIS somente com os artigos científicos
completos  e  curtos.  Os  artigos  dos  workshops  serão  divulgados
somente no BDBComp.
4.3. Eliminar  a  trilha  principal  do  evento  e  buscar  formas  de
subdivisão  em  trilhas  junto  aos  novos  membros  de  comitê  de
programa.

5. Revisão da Composição do Comitê Gestor da CESI 2015-2016: Conforme
previsto em regimento, a composição da CESI foi revista, em que saíram
os membros Renata Araujo, Celia Gedini Ralha, José Maria Nazar David,
Adriana  Clericuzi  e  Rita  Suzana  Pitangueira  Maciel  e  entraram  os
membros  Sean  Siqueira  e  Sérgio  Carvalho  (como  coordenadores  do
comitê de programa do SBSI 2015). Houve consulta para eleger os 3
membros  da  comunidade,  para  a  qual  candidataram-se:  Clodis
Boscarioli,  Renata  Araujo  e  Valdemar  Vicente  Graciano  Neto.  Sendo
aprovadas as indicações, a nova composição da comissão ficou assim
constituída:  Fernanda  Baião,  Bruno  Zarpelão,  Sean  Siqueira,  Sérgio
Carvalho,  Clodis  Boscarioli,  Renata Araujo e  Valdemar Graciano Neto.
Após nova consulta aos presentes, a coordenação da CESI foi atribuída a
Clodis  Boscarioli  (coordenador  geral)  e  Sean  Siqueira  (vice-
coordenador).

6. Apreciação da Proposta SBSI 2016 em Florianópolis/SC: Prof. Maurício
Galimberti  da  UFSC  apresentou  a  proposta  de  organização  do  SBSI
2016. As alternativas de data de realização do evento são as semanas
na  segunda  quinzena  de  maio  (22  a  24/05  ou  de  29  a  31/05),  a
depender da disponibilidade do local. O tema do evento será definido
pela comissão organizadora junto à CESI. 

7. Comitês de Organização do SBSI 2016, na ocasião foram definidos os
coordenadores indicados pela CESI: 
 Coordenação geral: Frank Siqueira (UFSC) e Patricia Vilain (UFSC)
 Coordenação  do  Comitê  de  Programa:  Raul  Wazlawik  (UFSC)  e

Claudia Cappelli (UNIRIO)
 Coordenação EISI: Jean Carlo R. Hauck (UFSC) e José Viterbo Filho

(UFF)
 Coordenação  Minicursos:  Ronaldo  Mello  (UFSC)  e  Clodis  Boscarioli

(UNIOSTE)



 Coordenação  WTDSI:  Carina  Dornelles  (UFSC)  e  Marco  Antonio
Araujo (UFJF)

 Coordenação WICSI: Roberto Willrich (UFSC) e Vinicius Sebba Patto
(UFG)

8. A coordenação apresentou as indicações de interesse para a organização
do SBSI em 2017:
8.1. UFPE - Profa. Carla Silva - ctlls@cin.ufpe.br, Vinicius Cardoso Garcia

<vcg@cin.ufpe.br>,  Bernadette  Farias  Lóscio  <bfl@cin.ufpe.br>,
Kiev Santos da Gama <kiev@cin.ufpe.br>

8.2. UPE – Profa. Patrícia Endo -  patricia.endo@upe.br

8.3. UFCG – Profa. Cecir Barbosa Farias -  cecir@dee.ufcg.edu.br

8.4. UFPB – Prof. Rodrigo Rebouças -  rodrigor@dcx.ufpb.br 
8.5. UFMT – Prof. Cristiano Maciel – crismac@gmail.com (vai dar resposta

somente em 2016 depende pos-doc)
Ficou definida a sugestão que os interessados deverão ser informados da
necessidade de formalizar a proposta antes do SBSI 2016. Foi sugerido
ainda que os interessados deverão, a partir do próximo ano, formalizar
suas  propostas  com  2  (dois)  anos  de  antecedência  para  facilitar  a
organização do evento.

9. Claudia Cappelli e José Viterbo Filho relataram o apoio à Escola Regional
de  SI  no  RJ  (ERSI-RJ)  que  teve  sua  primeira  edição  em  2014,
organizado pela UFF (http://www2.ic.uff.br/~ersirj/) com 102 inscritos.
Em 2015 a Escola  Regional  de SI  será  organizada pela  UNIRIO, sob
coordenação da Profª. Claudia Cappelli.

10.  A  coordenação  apresentou  uma pauta  com grandes  questões  da
comunidade que foram encaminhadas da seguinte forma:
10.1. Revisão do site da CESI: Valdemar se prontificou a liderar uma

revisão do site da CESI, com o apoio da coordenação da Comissão.
10.2. Discussão  do  formato  do  SBSI,  como  realizar  de  forma

diferente o evento, tendo em vista as restrições orçamentárias das
instituições de apoio – Capes, CNPq, FAPs, evitando no-show, etc...A
sugestão é iniciar esta discussão na CESI durante à organização do
SBSI 2016.

10.3. Revista  de  SI  (iSyS):  foi  sugerida  a  indicação  de  Andrea
Magalhães  como  editora-chefe  da  iSyS,  sendo  aprovada  por
unanimidade.

10.4. Criação de Grupos de Ações/Trabalho dentro da CESI: a ser
encaminhada por Renata Araujo.
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