
 
 

Reunião da Comunidade de Sistemas de Informação  
SBSI 2017 – 08/06/2017 – 18h às 20h30 

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

dia 08/06/2017 no Anfiteatro da Ciência da Computação - UFLA, em 
Lavras/MG, durante a realização do XIII SBSI 2017, com a presença de 

dezenove 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. Comunicações: 
2.1. Isys. O Prof Clodis comunicou a todos que o qualis da revista 

passou ao conceito B3, parabenizando os editores pela condução da 

revista. 
2.2. Site da CESI. O Prof. Clodis informou que o site da CE foi 

atualizado, com layout modificado e inclusão da logo da comissão, 
convidando a todos para visita-lo e divulgar entre seus pares. 

3. Relatos sobre a edição do SBSI 2017: 
3.1. Coordenação do Comitê de Programa da Trilha Principal: Prof. 

José Maria Nazar David e Prof. André Pimenta Freira reportaram que 

houve um total de 221 artigos submetidos, dos quais 181 foram 
como artigo completo e 40 como resumo expandido (short paper). 

Informaram ainda que foram 79 artigos aceitos para apresentação e 
publicação, dos quais 75 na categoria artigo completo e apenas 4 
como resumo expandido. Houve 6 no-shows durante as sessões 

técnicas do evento. Todos os artigos foram avaliados por, no 
mínimo, três revisores. O Comitê de Programa foi composto por 128 

membros, e no total foram realizadas 790 revisões sobre os artigos 
submetidos. 

3.2. Para o WICSI, IV Workshop de Iniciação Científica em Sistemas de 

Informação, a professora Renata Moreira relatou que houve um total 
de 45 submissões. Desses 45, 25 artigos foram aceitos. Dos 25 

artigos aceitos, 1 artigo foi retirado porque o mesmo artigo havia 
sido aprovado na trilha principal do SBSI e 1 artigo foi retirado por 
aceite em outra conferência. A decisão de aceitar um número maior 

de artigos foi realizada juntamente com a coordenação do evento, 
haja vista a qualidade dos trabalhos e o objetivo de dar 

oportunidade a um número maior de jovens pesquisadores. Com 
relação ao Comitê de Programa, foram apresentadas as seguintes 
informações: (i) foram convidados 34 membros com 30 aceites; (ii) 

foram convidados professores das universidades e institutos federais 
de Minas Gerais visando apoio na divulgação do evento; (iii) ao final 

da revisão dos artigos foi necessário pedir apoio para revisores 
externos ao Comitê de Programa, pois nem todos os artigos tinham 



sido aceitos para revisão (apesar de várias tentativas). Com relação 
às revisões, foram apresentadas as seguintes informações: (i) 

houve pelo menos 3 revisões para cada artigo; o score médio das 
revisões foi 5,77; os 30 revisores do Comitê de Programa + 4 

revisores externos realizaram 135 revisões; (ii) a classificação foi 
baseada no uso da métrica “Média (AVG)” do JEMS, com 
ponderações: Relevância (0,1), Contextualização (0,1), Qualidade 

técnica (0,1), Apresentação (0,1), Recomendação (0,6); (iii) Os 
artigos com maioria de recomendações de fraca rejeição foram 

eliminados; (iv) o melhor artigo foi escolhido pela média das 
revisões dos revisores (o artigo obteve 8.7 na média). Sugestão 
para o próximo ano é que se for continuar com três revisões o ideal 

seria aumentar o comitê de programa. Para divulgação do WICSI, 
convidamos, através de e-mail pessoal, os coordenadores dos 

cursos de Sistemas de Informação e Ciência da Computação das 
universidades, institutos e faculdades particulares a divulgarem a 
chamada entre os professores de suas instituições. Apesar da 

maioria dos artigos apresentados no WICSI terem sido de Minas 
Gerais, vale ressaltar que o evento obteve submissões de artigos de 

todas as regiões do Brasil e os artigos aceitos cobriram também 
todas as regiões. 

3.3. Quanto ao WTDSI, X Workshop de Teses e Dissertações em 

Sistemas de Informação, sob a coordenação dos professores Rita 
Suzana Pitangueira Maciel e Paulo Afonso Parreira Júnior. Foram 35 

submissões, 4 de doutorado e 31 de mestrado, das quais 22 foram 
aceitas para apresentação e publicação. Houve apenas um no-show 
e, portanto, 21 artigos publicados nos Anais. 

3.4. A trilha de Minicursos ficou sob a responsabilidade dos professores 
Bruno Bogaz Zarpelão e Joaquim Quinteiro Uchoa. Houve 14 

submissões de propostas de minicursos (três a menos que no SBSI 
2016), com 4 aceitas, todas avaliadas por, no mínimo, três 
revisores. Das 4 propostas aceitas, uma não foi apresentada no 

evento (e também não publicada), pois a autora não pode ir ao 
evento por falta de recursos financeiros. O Comitê de Programa foi 

composto por 25 revisores membros do Comitê de Programa da 
trilha de artigos completos que aceitaram o convite. Os Anais dessa 

trilha foram publicados em formato de livro online como na edição 
de 2016. 

3.5. Workshop da Qualidade da Pesquisa em SI: o Prof. Sean Siqueira 

reportou sugestões para o SBSI advindas do workshop, em 
particular a possibilidade de alteração do formato de submissão de 

artigos para o evento. 
3.6. IV Encontro de Inovação em SI (EISI): Profª Renata Araujo reportou 

que o EISI se concentrou em apresentar palestras e debates, haja 

vista que o número de submissões não foi expressivo. Considerou a 
necessidade de continuar reforçando o evento e esclarecendo a 

comunidade de nossa necessidade. Decidiu-se que não haverá 
submissões de artigos para esse evento, mantendo o foco em 
palestras e debates e interação com a indústria. 

3.7. Fórum de Educação em Sistemas de Informação (FESI): Profª 
Renata Araujo reportou que o FESI teve como foco as discussões 

para revisão dos Referencias de Formação para os cursos de 
Graduação em Sistemas de Informação, a serem chancelados pela 



SBC no próximo mês de julho. Considerou a possibilidade do FESI 
ser realizado em 2018 para discussão de novos assuntos a serem 

colocados em pauta pela SBC, a exemplo da Pós-graduação em 
Sistemas de Informação. 

3.8. Organização: O Prof. Heitor Costa e a Profª. Juliana Greghi 
reportaram dados gerais do evento: (i) equipe local composta por 9 
professores da UFLA e 12 estudantes voluntários; (ii) 193 inscritos, 

sendo 1,6% Estudante de graduação associado à SBC, 20,2% 
Estudante de graduação não associado à SBC (Melhor opção), 11,9% 

Estudante de graduação não associado à SBC (Somente a inscrição), 
4,7% Estudante de pós-graduação associado à SBC; 10,9% 
Estudante de pós-graduação não associado à SBC (Melhor opção), 

4,1% Estudante de pós-graduação não associado à SBC (Somente a 
inscrição), 4,7% Professor ou Estudante de ensino médio, 16,6% 

Profissional associado à SBC, 18,7% Profissional não associado à 
SBC (Melhor opção) e 6,7% Profissional não associado à SBC 
(Somente a inscrição). As inscrições nos minicursos se dividiram da 

seguinte forma: Minicurso 1: Acessibilidade Digital na Prática: 
Conhecendo o Modelo e-MAG e Ferramentas de Avaliação de 

Interfaces Web - 3 inscritos, Minicurso 2: Sistemas de Sistemas de 
Informação e Ecossistemas de Software: Conceitos e Aplicações - 12 
inscritos e Minicurso 3: Gestão de Projetos de SI com Project Model 

Canvas - 6 inscritos. (iii) as despesas estimadas somaram R$ 
34.068,06, as receitas estimadas totalizaram R$ 80.680,00 

(R$20.453,00 - CAPES + R$ 5.000,00 - Patrocínio Prata + R$ 
2.000,00 - Apoio + R$ 53.227,00 - inscrição no evento, não foram 
excluídos uso do JEMS, valor da associação à SBC, custo do ISBN, 

entre outros) e, portanto, o saldo financeiro estimado é da ordem de 
R$ 46.611,94 (lembrar que ainda faltam executar alguns 

pagamentos). A divulgação do evento foi realizada por meio de listas 
de e-mails (sbc-l@sbc.org.br, cesi-l@sbc.org.br, cees-l@sbc.org.br, 
UFLA, e-mails pessoais para pesquisadores de 

faculdades/universidades do estado de Minas Gerais), pelas redes 
sociais Facebook e Twitter. Considerações: muitas dificuldades de 

obter patrocínio de empresas; dificuldade dos participantes 
conseguirem recursos de suas instituições para participar do evento; 

necessidade de reavaliar a inscrição do tipo profissional para artigo 
aceito; a organização sentiu falta de documentos que guiassem o 
seu trabalho, incluindo as regras e um roadmap de como organizar o 

SBSI; a nova forma de fazer inscrição proposta pela SBC inibiu a 
participação de pesquisadores de outras áreas do conhecimento, a 

exemplo dos alunos de graduação e de pós-graduação dos cursos de 
Administração e Administração Pública da UFLA. Foi considerado 
também que os bônus de inscrições institucionais não são revertidos 

para benefício do evento, sendo integralmente revertidos à SBC. A 
obrigatoriedade de a instituição organizadora ter inscrição 

institucional também dificultou a realização do evento, 
principalmente em um período de baixo financiamento no país. A 
organização local sugeriu também que fosse encaminhado à SBC o 

pedido de incluir no sistema de inscrições uma opção para registrar a 
necessidade de atendimento especial ao participante. 

4. Decisões relacionadas ao SBSI: 
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4.1. Realizar as chamadas de submissões no mês de outubro 
anterior ao evento, mesmo que sem a existência do site oficial.  

4.2. Eliminar a submissão de short papers. 
4.3. Antecipar as datas de submissão de artigos, resultados de 

revisões e envio de versão final dos artigos. 
4.4. Deixar claras as regras para inscrição de autores ao evento. 
4.5. Rever a indexação dos Anais do SBSI na BDBComp. 

4.6. A submissão de artigos deverá conter – capa com resumo do 
conteúdo (modelo a ser definido), caracterizando melhor a pesquisa 

apresentada e o artigo.  
4.7. As revisões se darão em 2 etapas. Na primeira etapa os 

revisores considerarão apenas o resumo do artigo para sua 

aprovação. A segunda etapa compreenderá a revisão do conteúdo 
completo do artigo, caso seja aprovado na primeira etapa. 

4.8. Proceder revisão do Comitê de Programa, inclusive para a 
eventual inclusão dos autores de artigos de edições anteriores do 
Simpósio. 

5. Apreciação da Proposta do SBSI 2018 ser realizado em Caxias do 
Sul/RS: a Profª Sheila de Avila e Silva apresentou a proposta de 

organização do SBSI 2018, informando a intenção de realizar o evento 
no campus da UCS (Universidade Caxias do Sul), que conta com 
diferentes anfiteatros próximos entre si, com capacidade de receber as 

sessões e palestras do evento. Informou também que Caxias do Sul 
possui aeroporto com voos comerciais regulares de São Paulo e Porto 

Alegre. A proposta foi aprovada por unanimidade. Alguns temas foram 
comentados, mas o tema do evento deverá confirmado pela comissão 
organizadora local junto à CESI. O evento ocorrerá na primeira semana 

de junho de 2018. 
6. Comitês de Organização do SBSI 2018: Na ocasião foram definidos os 

coordenadores indicados pela CESI:  
 Coordenação Geral: Sheila Silva (UCS) 
 Coordenação do Comitê de Programa (Trilha principal): Clodis 

Boscarioli (UNIOESTE) 
 Coordenação do V EISI – Encontro de Inovação em SI: (indicação a 

ser discutida pela CESI) 
 Coordenação dos Minicursos: Rodrigo Santos (UNIRIO) 

 Coordenação do XI WTDSI – Workshop de Teses e Dissertações em 
Sistemas de Informação: Davi Viana (UFMA) 

 Coordenação do V WICSI – Workshop de Iniciação Científica em 

Sistemas de Informação: Sofia Paiva (UFSJ) 
 Coordenação do FESI – Fórum de Educação em Sistemas de 

Informação: Renata Araujo (UNIRIO)  
 Coordenação do II WQPSI – Workshop da Qualidade da Pesquisa em 

Sistemas de Informação: Sean Siqueira (UNIRIO) 

As sugestões de coordenação local devem ser encaminhadas pela 
organização geral até 30/06/2017. 

7. Revisão da Composição do Comitê Gestor da CESI 2017-2018: Conforme 
previsto em regimento, a composição da CESI foi revista, e sairão os 
membros Clodis Boscarioli, Sean Siqueira, Patricia Vilain, Renata Araujo 

e Valdemar Vicente Graciano Neto e entrarão os membros José Maria 
Nazar David e André Pimenta Freire como coordenadores do comitê de 

programa do SBSI 2017 e Rodrigo Santos, como editor-chefe da iSys. 
Houve consulta para eleger três membros da comunidade, para a qual se 



candidataram: Renata Araujo, Sean Siqueira, Davi Viana e Heitor Costa. 
Realizou-se votação e os membros Renata Araujo, Sean Siqueira e 

Heitor Costa foram indicados pela votação dos membros presentes. A 
nova composição do Comitê Gestor, que atuará por um ano a partir de 

agosto, ficou assim constituída: André Pimenta Freire, Cláudia Cappelli, 
José Maria Nazar David, Heitor Costa, Raul Wazlawick, Renata Araujo, 
Rodrigo Santos, Sean Siqueira. Após nova consulta aos presentes, a 

coordenação da CESI foi atribuída a Sean Siqueira (Coordenador Geral) 
e Heitor Costa (Vice-coordenador). 

  
Nenhum assunto mais havendo a tratar, o Prof. Clodis Boscarioli fez um 
agradecimento especial à organização local do SBSI 2017 pela ótima 

organização do evento e contribuição à comunidade de SI, agradeceu 
aos presentes, e deu por encerrada a reunião, que segue com a lista dos 

presentes. 
 

 


