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A reunião da comunidade de Sistemas de Informação (SI) foi realizada no 

dia 19/05/2016 no Hotel Castelmar, em Florianópolis/SC, durante a 
realização do XII SBSI 2016, com a presença de 26 membros, e foram 
discutidos os seguintes itens de pauta:  

1. Apresentação do objetivo da Reunião da Comunidade de Sistema de 
Informação (SI). O Prof. Clodis Boscarioli, coordenador da Comissão 

Especial de SI da SBC (Sociedade Brasileira de Computação), (CESI), 
iniciou a reunião e apresentou os itens de pauta a todos os presentes. 

2. Informes da CESI referentes ao período iniciado em agosto de 2015. Os 

seguintes informes foram apresentados e discutidos com a comunidade: 
2.1. Foi enviada em dezembro de 2015 uma carta ao Comitê 

Técnico em Ciência da Computação da CAPES tratando do conceito 
Qualis B5 atribuído ao periódico iSys na última avaliação conduzida 
pela CAPES. Na carta, com as devidas justificativas, requisitou-se 

que seja mantido o Qualis anterior do periódico, B3. Em reunião 
realizada no dia 17 de maio de 2016 com o Prof. Avelino F. Zorzo, 

Diretor de Educação da SBC e Coordenador Adjunto de Mestrado 
Profissional da área de Ciência da Computação da CAPES, e com o 
Prof. José Viterbo Filho, Diretor de Publicações da SBC, a CESI 

reiterou essa posição. Foi informado à CESI que haverá a publicação 
de um novo ranking Qualis em breve e que a SBC avaliará a 

articulação de uma posição sobre o Qualis dos periódicos 
relacionados às Comissões Especiais da SBC. 

2.2. Na reunião mencionada no item 2.1, a CESI também se 

posicionou com relação ao Qualis Conferências, reiterando a sua 
importância para a valorização de eventos organizados pelas 

Comissões Especiais, como o SBSI. A CESI foi informada que o 
Qualis Conferências será mantido e que uma nova versão do mesmo 
deve ser publicada também em breve.  

2.3. Ainda com relação ao tema Qualis, o Prof. Clodis Boscarioli 
informou que em breve a comunidade será convidada a indicar quais 

são os periódicos de maior interesse para ela. Essa discussão será 
conduzida por meio da lista de discussão da comunidade de SI (sbc-
si-l@sbc.org.br). 

2.4. Identidade visual: está sendo conduzida a contratação de 
serviço destinado à elaboração de uma identidade visual para a CESI 

a ser utilizada no website, materiais impressos, etc.  
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2.5. Website da CESI: está sendo conduzida uma reformulação no 
website da CESI, para que conste nele mais informações de 

interesse à comunidade. 
2.6. Parceria com a IFIP: A CESI decidiu não participar do rateio 

para pagamento da anuidade referente à parceria da SBC com a 
IFIP, uma vez que além de participar do rateio, a Comissão deveria 
bancar os recursos necessários para enviar um representante da 

comunidade a um evento da IFIP durante o ano. O montante de 
recursos financeiros necessários e relatos de que há pouca atividade 

nos Working Groups de interesse da CESI (inclusive com link 
quebrado) foram considerados na tomada da decisão. No próximo 
ano, essa posição será reavaliada.  

2.7. Parceria com AIS: Prof. Sean Siqueira relatou algumas 
informações relacionadas à quantidade de acessos aos artigos do 

SBSI 2015 na base de dados da AIS.  Os números são significativos 
e mostram a relevância do evento e a boa qualidade dos seus 
trabalhos. 

2.8. Novo modelo de revistas científicas da SBC: O Prof. José 
Viterbo Filho relatou que a Diretoria da SBC está desenvolvendo um 

novo modelo para a gestão e publicação das revistas científicas das 
comissões especiais da SBC. Nesse modelo, a SBC disponibilizaria a 
infraestrutura necessária, serviços como DOI e Crossref, métricas de 

acesso aos artigos, manutenção 24x7 e suporte aos editores, entre 
outras coisas. A utilização da plataforma vai ter um custo por artigo 

publicado, ainda não definido, que deverá ser pago por cada revista 
científica. O objetivo é que a iSys seja uma das primeiras revistas a 
aderirem a esse novo modelo, e que a CESI deverá aguardar os 

encaminhamentos da SBC para então tomar decisão sobre tal 
estratégia.   

3. Propostas de alterações no Regimento da CESI, todas aprovadas por 
unanimidade: 
3.1. Inclusão de Editor-chefe da iSys como membro da CESI.  

3.2. As propostas de candidatura para organização do SBSI podem 
ser apresentadas até dois anos antes da realização do evento e com 

antecedência mínima de um ano.  
3.3. A organização do SBSI não é mais obrigada a disponibilizar 

anais do evento impressos.  
3.4. A supervisão da elaboração dos anais é responsabilidade da 

CESI, diferentemente do que constava na redação anterior do 

regimento que apontava a SBC como responsável.  
3.5. Inclusão de regras relacionadas à iSys no Regimento da CESI. 

As regras definem a iSys como a revista científica da comunidade de 
SI e determinam o escopo dos trabalhos a serem publicados, a 
constituição do corpo de editores, a maneira como serão eleitos e a 

atribuição dos membros do corpo editorial.  
3.6. Inclusão de regras relacionadas às Escolas Regionais de 

Sistemas de Informação. As regras definem o escopo desses 
eventos, o período adequado para realização, entidades que podem 
ser candidatas à realização, como as comissões de coordenação 

devem ser constituídas e as atribuições dos coordenadores.  
4. Propostas de alterações no documento de Regras para organização do 

SBSI: 



4.1. Sobre a permissão para que propostas para organizar o SBSI 
sejam realizadas até dois anos antes do evento. A seguinte redação 

foi aprovada por unanimidade:  
"Art. 5º. A organização local do evento deverá apresentar a proposta 

de realização em formato definido pela CESI/SBC, incluindo a 
anuência da instituição que estará sediando o evento, durante a 
reunião da comunidade no SBSI.  

Parágrafo primeiro: Poderão ser aprovadas propostas com um 
ano ou dois anos de antecedência da realização do evento. 

Parágrafo segundo: Caso seja proposta e aprovada com 
antecedência superior a um ano, deverá ser ratificada no SBSI 
do ano anterior à realização do mesmo. 

Parágrafo terceiro: O orçamento preliminar deve ser 
apresentado na reunião da comunidade, com antecedência de 

um ano da realização do evento.". 
4.2.   Sobre a política de inscrições do SBSI. O texto principal do 

artigo e os parágrafos primeiro e terceiro foram aprovados por 

unanimidade. O parágrafo segundo teve dois votos contrários, sendo 
aprovado por maioria. Segue a nova redação aprovada: 

"Art. 6º. A organização local do evento deve aprovar na CESI a 
política de inscrição incluindo descontos de autores com múltiplos 
artigos, participantes nas diversas categorias, como estudantes de 

graduação, estudantes de pós-graduação, docentes e profissionais, 
considerando o orçamento previsto.  

Parágrafo primeiro: Considerando as parcerias com instituições 
como SBC, ACM e AIS, os descontos dos sócios destas 
instituições também devem ser observados.  

Parágrafo segundo: Deve haver uma inscrição paga na 
categoria profissional para cada artigo aceito na trilha principal. 

Parágrafo terceiro: É facultado à organização local encaminhar 
à CESI para aprovação a política de descontos para autores 
com mais de um artigo aceito, quando da divulgação da 

chamada de trabalhos.".  
4.3. Sobre a obrigatoriedade de a organização local custear 

passagens e hospedagem de pelo menos um autor de cada 
minicurso aceito a fim de garantir a realização do minicurso. A 

seguinte redação foi aprovada pela maioria, havendo apenas um 
voto favorável à outra proposta de redação, que previa a tentativa 
de a organização local pagar essas despesas, mas não indicava a 

obrigatoriedade e nem a justificativa para a CESI em caso de não 
pagamento: 

"Art. 10º O evento deverá custear passagem e hospedagem de um 
dos autores de cada minicurso aprovado no evento a fim de garantir 
a presença e a realização do minicurso.  

Parágrafo único: Em caso de não custeio, a coordenação geral 
do evento deverá justificar à CESI e apresentar os 

encaminhamentos dados.". 
4.4. Sobre a organização local realizar o pagamento das despesas 

necessárias para que os coordenadores de eventos internos do SBSI 

compareçam ao simpósio. A seguinte redação foi aprovada por 
unanimidade: 

 



"Art.12º. O evento deverá tentar viabilizar o custeio de passagem e 
hospedagem do coordenador de cada evento interno do SBSI com o 

intuito que o mesmo coordene as atividades no período do evento."  
4.5. Sobre a publicação dos Anais do SBSI. A seguinte redação foi 

aprovada por unanimidade:  
"Art.13º Os anais do evento deverão ser disponibilizados na 
Biblioteca Digital de Computação (BDBComp), além de devidamente 

indexados na ACM e AIS, conforme os acordos estabelecidos.  
Parágrafo primeiro: Os Anais deverão ser publicados online 

antes do evento.  
Parágrafo segundo: A renovação dos acordos com a ACM e 
AIS, bem como as respectivas documentações são de 

responsabilidade da organização local juntamente com os 
coordenadores do Comitê de Programa do SBSI, com suporte 

da CESI/SBC.". 
4.6. Sobre as regras referentes à quantidade de revisões pelas 

quais cada artigo submetido ao SBSI deve passar. A seguinte 

redação foi aprovada por unanimidade: 
"Art. 14º. As revisões dos artigos submetidos ao SBSI deverão ser 

realizadas preferencialmente por três membros do Comitê de 
Programa, ficando a critério dos coordenadores de Programa decidir 
os casos específicos.  

Parágrafo primeiro: Nos casos de divergências detectadas pelos 
Coordenadores do Comitê de Programa, as revisões devem 

passar por um período de discussão entre os revisores.".  
4.7. Sobre os critérios para avaliação de artigos submetidos ao 

SBSI e a seleção dos melhores artigos. A seguinte redação foi 

aprovada por unanimidade: 
"Art. 15º. As alterações dos critérios para a avaliação do artigo 

devem ser definidas pelos coordenadores de Comitê de Programa do 
evento em consonância com a CESI.  

Parágrafo primeiro: Os coordenadores do Comitê de Programa 

devem configurar os formulários de revisão do JEMS da SBC de 
acordo com os critérios definidos. 

Parágrafo segundo: Os seis melhores artigos completos 
submetidos ao SBSI na trilha principal, de acordo com a 

avaliação dos membros do Comitê de Programa, serão 
organizados em uma sessão especial de modo a serem 
julgados e selecionados para premiação e serão convidados a 

submeterem versões estendidas à iSys. 
Parágrafo terceiro: Os três melhores artigos devem ser 

escolhidos por comissão formada por membros da CESI 
sugeridos pelos coordenadores do Comitê de Programa, 
preferencialmente mantendo a isenção de interesses entre as 

instituições dos autores concorrentes e os membros da 
comissão julgadora.". 

4.8. Sobre as informações que devem ser apresentadas pelos 
coordenadores gerais do SBSI à comunidade de SI. A seguinte 
redação foi aprovada por unanimidade: 

"Art. 16º. Os organizadores gerais devem apresentar na reunião da 
comunidade os resultados do evento, incluindo a prestação de contas 

e o número de inscrições pagantes e isenções por categoria." 



4.9. Sobre as informações que devem ser apresentadas pelos 
coordenadores do Comitê de Programa do SBSI e de eventos 

correlatos à comunidade de SI. A seguinte redação foi aprovada por 
unanimidade: 

"Art. 17º. Os coordenadores do Comitê de Programa devem 
apresentar na reunião da comunidade os resultados, por trilhas e 
eventos correlatos, incluindo número de submissões de artigos, 

artigos aceitos para publicação e as quantidades de sessões técnicas 
definidas, e estatísticas de submissão e aceitação por estado/região.  

Parágrafo único: A CESI pode solicitar outros indicadores 
específicos.". 

4.10. Sobre a prestação de contas final do evento. A seguinte 

redação foi aprovada por unanimidade: 
"Art. 19º. A organização geral deve submeter para apreciação e 

aprovação da CESI a prestação de contas final do evento, incluindo 
as agencias de fomento e patrocinadores.  

Parágrafo único – Os relatórios necessários deverão ser 

apresentados às respectivas agências, como SBC, AIS e 
agências de fomento, conforme regras por elas estabelecidas.". 

5. Relato da organização/coordenação do Comitê de Programa da Escola 
Regional de Sistemas de Informação do Rio de Janeiro (ERSI-RJ) 2015: 
a Profª Claudia Cappelli relatou que foi realizada em outubro de 2015 a 

segunda edição da ERSI-RJ. O evento foi focado em alunos de 
graduação, se preocupando em proporcionar a experiência em tópicos 

que não são abordados durante a graduação. A programação foi 
composta por minicursos, palestras, painéis de discussão com a 
participação de representantes da indústria e sessões técnicas de 

apresentação de artigos submetidos por alunos de graduação e de 
mestrado. A Profª Claudia Cappelli relatou ainda que os minicursos 

tiveram um bom índice de participação, mas que a quantidade de 
participantes no evento como um todo não foi expressiva como o 
esperado. Foi sugerido pela Profa. Claudia Cappelli que a ERSI fosse 

também um evento da CESI e assim sendo, deveria ter também definido 
suas regras e processo de execução. 

6. Relatos sobre a edição SBSI 2016: 
6.1. Organização: A Profª Patrícia Vilain e o Prof. Frank Siqueira 

reportaram dados gerais do evento: (i) equipe local composta por 13 
professores da UFSC, 14 estudantes voluntários, 1 secretária e 2 
técnicos de som e projeção, além do apoio do LED/UFSC para 

transmissão pela Internet; (ii)  241 participantes, incluindo 184 
inscritos pagantes, 11 membros do comitê de organização, 14 alunos 

voluntários, 6 palestrantes, 2 painelistas, 12 inscritos por empenho 
cujos pagamentos ainda não haviam sido completados e 12 inscritos 
por faturamento cujos pagamentos ainda não haviam sido 

completados; (iii) 38,4% dos pagantes são profissionais não 
associados à SBC, 21,5% são profissionais associados à SBC, 17,5% 

são estudantes de graduação não associados à SBC, 15,8% são 
estudantes de pós não associados à SBC e o restante se divide em 
estudantes de graduação associados à SBC, estudantes de pós 

associados à SBC e profissionais associados à AIS ou ACM; as 
inscrições nos minicursos se dividiram da seguinte forma: Minicurso 

1: Análise de Sentimentos utilizando Técnicas de Classificação 
Multiclasse - 6 inscritos, Minicurso 2: Keep Calm and Visualize your 



Data: Minicurso de Visualização de Dados – 10 inscritos, Minicurso 3: 
Modelos de Negócios Inovadores na Era da Computação em Nuvem – 

9 inscritos e Minicurso 4: Sistemas LBS, Internet das Coisas e 
Computação Vestível: Usando a Computação Sensível ao Contexto 

para Desenvolver as Aplicações do Séc. XXI – 4 inscritos; (iv) as 
despesas estimadas somaram R$ 88.511,00, as receitas estimadas 
totalizaram R$ 101.610,00 e, portanto, o saldo financeiro estimado é 

da ordem de R$ 13.000,00.  A divulgação do evento foi realizada por 
meio de listas de e-mails (sbc, sbc-si-l, db-bras, coordenadores de 

cursos de SI, UFSC e inscritos de 2012 a 2015 - coletados no 
sistema de inscrições da SBC), cartazes enviados para 
coordenadores e membros do Comitê de Programa e pelas redes 

sociais Facebook e Twitter. Considerações: dificuldade de obter 
patrocínio de empresas; dificuldade dos participantes conseguirem 

recursos de suas instituições para participar do evento; necessidade 
de exigir inscrição do tipo profissional para artigo aceito; o aplicativo 
com a programação foi um bom complemento, mas ainda não 

substituiu o caderno de programação impresso; a organização sentiu 
falta de documentos que guiassem o seu trabalho, incluindo as 

regras e um roadmap de como organizar o SBSI.  
6.2. Coordenação do Comitê de Programa da Trilha Principal: Profª 

Claudia Cappelli e Prof. Raul Wazlawick reportaram inicialmente 

estatísticas sobre as submissões e aceites: houve um total de 249 
submissões com 3 desistências e 2 entradas duplicadas. Dos 244 

artigos restantes, foram aceitos 80 artigos. Houve dois adiamentos 
no prazo para submissão de artigos. Na primeira data prevista, 
havia 50 submissões, enquanto na segunda havia 112 submissões. 

Com relação aos artigos aceitos, 31% deles foram escritos em 
inglês. Com relação às revisões, foram apresentadas as seguintes 

informações: (i) critério de aceite foi de pelo menos uma avaliação 
“Strong Accept” ou 2 avaliações “Weak Accepted” e nenhuma 
avaliação “Strong Rejected”; (ii) o Comitê de Programa foi formado 

por 94 revisores que realizaram uma média de 8 revisões cada um, 
totalizando 732 revisões; (iii) somente três artigos tiveram de ser 

revisados pelos coordenadores; (iv) as revisões foram organizadas 
em uma primeira rodada com três revisões para cada artigo e uma 

segunda rodada realizada só quando era necessário atingir um 
consenso. Com relação à seleção dos melhores artigos, foram 
apresentadas as seguintes informações: (i) os melhores artigos não 

tiveram uma sessão especial; (ii) ficaram distribuídos ao longo do 
evento em sessões com afinidade com os temas; (iii) os critérios 

usados para escolha consideraram quem teve duas ou mais 
indicações para melhor artigo, conhecimento do revisor sobre o 
assunto, a nota de aceitação, a força da sugestão e uma revisão 

feita pelo comitê avaliador (Cláudia Cappelli, Raul Wazlawick e 
Clodis Boscarioli). Claudia e Raul sugeriram para a próxima 

coordenação de CP: (i) avaliar alguns tópicos muito procurados que 
não estão na lista, por exemplo, Gerência de Riscos de TI; (ii) 
aumentar número de revisores para temas em alta como 

computação em nuvem; (iii) reavaliar os tópicos, pois estão muito 
abrangentes acarretando muitas submissões de artigos com temas 

muito específicos que talvez não devessem estar em SI; (iv) 
durante a submissão, os autores têm associado seus artigos a 



muitos tópicos, portanto, foi sugerido que se limite a dois tópicos 
por artigo; (v) revisão do Comitê de Programa, pois houve 

dificuldades com revisores que não colocaram os tópicos de 
interesse, muitos que atrasaram, muitos que declinaram, etc.; (v) 

os eventos satélite também devem oferecer aos autores o template 
adaptado da ACM, pois nesse ano houve muitos erros e dificuldades 
nesse sentido para fechar os Anais. Por fim, houve sugestões 

relacionadas a Anais, normas para organização, revisão de artigos e 
seleção de melhores artigos que já foram atendidas nas 

modificações aprovadas no regimento geral da CESI e nas regras 
para organização do SBSI. Um último tópico mencionado ainda pela 
Profa. Claudia Cappelli foi a necessidade de definição do processo de 

realização do SBSI dado que o documento de regras existentes não 
cumpre este papel fazendo com que muitas das atividades não se 

saiba sobre a que tempo devem ser feitas e que papel é responsável 
pelas mesmas. 

6.3. IX Workshop de Teses e Dissertações em SI (WTDSI): Profª Carina 

Dorneles (UFSC) e Prof. Marco Antonio Araujo (UFJF) reportaram 
que foram submetidos 42 artigos (36 de Mestrado e 6 de 

Doutorado) e aceitos 16 artigos (13 de Mestrado e 3 de Doutorado). 
Também informaram que utilizaram 15 minutos para a apresentação 
do trabalho e 15 minutos para a arguição, realizada por dois 

professores, e que essa estratégia foi bem sucedida. Por fim, 
sugeriram não aceitar trabalhos que já defenderam sua qualificação, 

pois se destacam por estarem mais completos (esse critério não 
estava explícito na chamada de 2015 e, por isso, não foi adicionado 
na de 2016). 

6.4. III Workshop de Iniciação Científica em SI (WICSI): Prof. Roberto 
Willrich e Prof. Vinicius Sebba Patto reportaram inicialmente 

estatísticas sobre as submissões e aceites: houve um total de 44 
submissões com 4 artigos retirados. Dos 40 artigos restantes, foram 
aceitos 13 artigos. Com relação ao Comitê de Programa, foram 

apresentadas as seguintes informações: (i) foram convidados 33 
membros com 28 aceites e 5 recusas; (ii) foram convidados 7 

professores de instituições do estado, visando aumentar o número 
de submissões (considerando dificuldade de financiamento para 

viagem) e forma de divulgação nas instituições. Com relação às 
revisões, foram apresentadas as seguintes informações: (i) houve 
pelo menos 2 revisões para cada artigo (3ª revisão quando houve 

conflito, caso de 7 artigos); o score médio das revisões foi 3,08; os 
28 revisores realizaram 94 revisões; (ii) a classificação foi baseada 

no uso da métrica “Média (AVG)” do JEMS, com ponderações: 
Relevância 0,1, Contextualização 0,1, Qualidade técnica e impacto 
dos resultados 0,2, Apresentação 0,1, Recomendação 0,5. Os 

artigos com duas recomendações de fraca aceitação foram 
eliminados. Roberto e Vinicius sugeriram que o período destinado 

para avaliação de artigos seja mais extenso no próximo WICSI, já 
que, na edição de 2016, esse período foi de apenas 2 semanas, 
prejudicando os trabalhos. Por fim, é importante destacar que a 

edição de 2016 teve um grande crescimento quando comparada à 
edição de 2015. A edição de 2016 teve 40 submissões e 13 

aprovados, enquanto que a edição de 2015 recebeu 14 submissões 
com 7 aprovações. 



6.5. III Encontro de Inovação em SI (EISI): Prof. Jean Carlo R. Hauck e 
Prof. José Viterbo Filho relataram que o EISI, nessa edição, 

convidou a indústria e a comunidade científica a submeterem relatos 
de experiências de ações de inovação. Houve 14 submissões, sendo 

8 aceitas. O evento foi compacto, incluindo, além das sessões 
técnicas, 4 palestras e um painel de discussão, com discussões 
bastante interessantes sobre inovação. 

6.6. Grandes Desafios de Pesquisa em Sistemas de Informação no Brasil 
(2016-2026) (GranDSI-BR): Prof. Clodis Boscarioli, Profª Renata 

Araujo e Profª Rita Suzana Pitangueira Maciel relataram que houve 
18 submissões de propostas de desafios para o evento, com 15 
aceites. Os três coordenadores dos Desafios foram os revisores dos 

artigos, que emitiram parecer único, de consenso. Como resultados 
das discussões em torno dos grandes desafios, haverá: (i) um 

relatório técnico; (ii) um livro online que reunirá artigos de 
proposição (position papers) relacionados aos temas discutidos no 
evento; (iii) proposta de uma série quatro de edições especiais na 

iSys relacionadas aos grandes desafios discutidos no evento, a ser 
votada na sequencia dessa reunião.  

6.7. III Fórum de Educação em Sistemas de Informação (FESI): Profª 
Renata Araújo relatou que a realização dessa edição do evento se 
concentrou principalmente no atendimento a uma meta da Diretoria 

de Educação da SBC relacionada à conclusão da revisão dos 
Currículos de Referência para os Cursos de Graduação na área de 

CC à luz das DCNs aprovadas em 2012. O objetivo era que o evento 
fomentasse a participação da comunidade nessa definição, o que foi 
alcançado com sucesso. Ao longo desse ano os trabalhos devem 

continuar e no próximo ano espera-se concluir essa atividade e ter 
um documento da comunidade de SI a ser encaminhado à SBC.  

6.8. Minicursos: O Prof. Clodis Boscarioli relatou que a trilha de 
minicursos ficou sobre sua responsabilidade juntamente com o Prof. 
Ronaldo dos Santos Mello. Informou que tiveram 17 submissões de 

propostas de minicursos (seis a mais que no SBSI 2015), com 4 
aceitas, todas avaliadas por, no mínimo, três revisores. O Comitê de 

Programa foi composto por 45 revisores membros do Comitê de 
Programa da trilha de artigos completos que aceitaram o convite 

para tal. Disse ainda que nessa edição, conforme aprovado no ano 
de 2015, os Anais foram publicados em formato de livro online e, 
que por esforço da organização local, houve também distribuição de 

uma versão impressa (foram solicitados, portanto, dois ISBN). 
7. Decisões relacionadas à iSys, todas aprovadas por unanimidade: 

7.1. Formação do Corpo Editorial com base no convite aos 
coordenadores das suas edições temáticas, que já tiveram contato 
próximo com os processos que envolvem a submissão de artigos e a 

publicação da Revista.  
7.2. Publicação de uma edição especial com seleção de artigos 

publicados no BraSNAM (Brazilian Workshop on Social Network 
Analysis and Mining). 

7.3. Publicação de uma série com quatro edições especiais 

dedicadas aos desafios de pesquisa em SI discutidos no GranDSI-BR.   
8. Revisão da Composição do Comitê Gestor da CESI 2016-2017: Conforme 

previsto em regimento, a composição da CESI foi revista, e saíram os 
membros Clodis Boscarioli, Bruno Bogaz Zarpelão, Fernanda Baião, 



Renata Araujo e Valdemar Vicente Graciano Neto e entraram os 
membros Cláudia Cappelli e Raul Wazlawick como coordenadores do 

comitê de programa do SBSI 2016 e Andrea Magalhães Magdaleno, 
como editora-chefe da iSys. O membro Sergio Teixeira de Carvalho 

requisitou saída do Comitê Gestor, tendo sua requisição atendida. Houve 
consulta para eleger quatro membros da comunidade (incluindo um 
substituto para Sergio Teixeira de Carvalho), para a qual candidataram-

se: Clodis Boscarioli, Renata Araujo, Valdemar Vicente Graciano Neto e 
Patricia Vilain. Sendo aprovadas essas indicações por unanimidade, a 

nova composição do Comitê Gestor ficou assim constituída: Andrea 
Magalhães Magdaleno, Cláudia Cappelli, Clodis Boscarioli, Patricia Vilain, 
Raul Wazlawick, Renata Araujo, Sean Siqueira e Valdemar Vicente 

Graciano Neto. Após nova consulta aos presentes, a coordenação da 
CESI foi atribuída a Clodis Boscarioli (Coordenador Geral) e Renata 

Araujo (Vice coordenadora). 
9. Apreciação da Proposta do SBSI 2017 ser realizado em Lavras/MG: o 

Prof. Heitor Costa (UFLA) apresentou a proposta de organização do SBSI 

2017. O evento seria realizado no campus da UFLA, que conta com 
diferentes anfiteatros próximos entre si, com capacidade de receber as 

sessões e palestras do evento. O campus da UFLA fica em uma área fora 
da cidade de Lavras, demandando a contratação de transporte para 
translado dos participantes dos hotéis localizados no centro da cidade 

para o evento. Ainda de acordo com o Prof. Heitor, a universidade 
apoiará o evento, pois se trata da comemoração dos 20 anos do curso 

de Ciência da Computação e dos 10 anos do curso de Sistemas de 
Informação da UFLA. Lavras não possui aeroporto com voos comerciais 
regulares e, portanto, os participantes deverão utilizar o aeroporto de 

Confins. Nesse caso, a organização há a intenção de ver a possibilidade 
de disponibilizar serviço de transporte para que os participantes se 

desloquem de Confins para Lavras. A proposta foi aprovada por 
unanimidade. O tema do evento será definido pela comissão 
organizadora junto à CESI.  

10. Comitês de Organização do SBSI 2017: Na ocasião foram definidos os 
coordenadores indicados pela CESI e pela UFLA:  

 Coordenação Geral: Heitor Xavier Costa e André Grutzmann (UFLA) 
 Coordenação do Comitê de Programa (Trilha principal): José Maria 

David (UFJF) e André Pimenta (UFLA) 
 Coordenação do IV EISI – Encontro de Inovação em SI: Cláudia 

Cappelli (UNIRIO) e André Grützmann (UFLA) 

 Coordenação dos Minicursos: Bruno Bogaz Zarpelão (UEL) e Joaquim 
Uchôa (UFLA) 

 Coordenação do X WTDSI – Workshop de Teses e Dissertações em 
Sistemas de Informação: Rita Suzana Pitangueira Maciel (UFBA) e 
Paulo Afonso Jr. (UFLA) 

 Coordenação do IV WICSI – Workshop de Iniciação Científica em 
Sistemas de Informação: José Viterbo (UFF) e Renata Teles (UFLA) 

 Coordenação do FESI – Fórum de Educação em Sistemas de 
Informação: Renata Araújo (UNIRIO) e Ana Paula Melchiori (UFLA)  

11. O Coordenador Geral da CESI apresentou as seguintes indicações de 

interesse para a organização do SBSI em 2018: Universidade Federal 
Fluminense, Universidade de Caxias do Sul e Universidade Federal de 

Pernambuco. Comunicou que, embora tenha havido manifestação de 
interesse, não houve formalização das propostas.  



Nenhum assunto mais havendo a tratar, o Prof. Clodis Boscarioli fez um 

agradecimento especial à organização local do SBSI 2016 pela ótima 

organização do evento e contribuição à comunidade de SI, agradeceu aos 

presentes, e deu por encerrada a reunião. Eu, Bruno Bogaz Zarpelão, 

membro da CESI e instituído secretário dessa reunião, lavrei a presente 

Ata, que segue com a lista dos presentes. 

 


