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A reunião da comunidade de Sistemas de Informação (SI) foi realizada no 
dia 07/06/2018 na Sala Florense da UCS, em Caxias do Sul/RS, durante a 

realização do XIV SBSI 2018, com a presença de vinte e dois (22) 
membros, e foram discutidos os seguintes itens de pauta:  
1. Apresentação do objetivo da Reunião da Comunidade de Sistema de 

Informação (SI). O Prof. Sean Siqueira, 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. iSys: 

2.1. Relato da transição julho-agosto 2017. O Prof. Rodrigo Santos 

explicou o processo de transição de editores, indicando o apoio dos 
editores anteriores, bem como o processamento dos artigos que já 

haviam sido submetidos e que os novos editores ficaram 
responsáveis por dar prosseguimento ao processo. 

2.2. Gestão setembro 2017 / maio 2018.  

2.2.1. Online First. O Prof. Rodrigo explicou o Online First, onde os 
artigos aceitos são disponibilizados antes de fechar a edição, que 

era algo que estava sendo preparado pelos editores anteriores 
da iSys e agora foi possível implementar, sendo uma exigência 
de alguns indexadores.  

2.2.2. Edições publicadas. As quatro edições foram apresentadas, 
sendo 2017.3 (com três artigos regulares e dois de versões 

estendidas do ENIAC 2016), 2017.4 (com cinco artigos da edição 
temática de 10 anos da iSys), 2018.1 (com cinco artigos da 
edição temática de SI no mundo aberto e um artigo de versão 

estendida do ENIAC 2016) e 2018.2 (com cinco artigos regulares 
em Online First). 

2.2.3. Artigos em avaliação. O Prof. Rodrigo indicou o backlog de 59 
artigos em avaliação quando assumiram a revista, indicando que 
atualmente são 33 artigos da gestão atual. 

2.2.4. Revisão por pares. Foi solicitado o apoio da comunidade para a 
revisão por pares, para mantermos prazos reduzidos nas 

avaliações. 
2.2.5. Edições temáticas. O Prof. Rodrigo agradeceu aos 

organizadores das edições temáticas: 10 anos da iSys (Prof. 

Sean Siqueira – UNIRIO e Profa. Andrea Magdaleno – UFF) e SI 
no mundo aberto (Profa. Renata Araujo – UNIRIO e Vanessa 

Nunes – UnB). 
2.3. Próximos passos 

2.3.1. Internacionalização. 
2.3.1.1. DBLP. Sendo uma meta da revista, foi indicado que os 

contatos realizados desde a gestão anterior não foram 

respondidos e que seria importante a SBC apoiar. 



2.3.1.2. Verba. O Prof. Sean informou que o projeto aprovado 
pela FAPERJ para apoiar a iSys continuava sem a verba ser 

depositada. 
2.3.1.3. Alteração do formato. O formato de artigos para a 

revista foi alterado para contemplar título e resumo também 
em inglês, de modo a possibilitar indexação na SCOPUS 
futuramente. 

2.3.2. Migração pra Portal de conteúdo da SBC. O Prof. Rodrigo 
explicou que envolve um custo do DOI de US$ 1,00 por artigo 

atual e US$ 0,15 por artigo antes de 2016. Este investimento já 
havia sido aprovado anteriormente em reuniões anteriores. A 
migração da iSys e dos anais do SBSI para o Portal de Conteúdo 

da SBC foi aprovada, sendo que no caso dos anais, a prioridade 
é manter na Biblioteca Digital da ACM e incluir no Portal de 

Conteúdo da SBC apenas os resumos e links para a ACM, se for 
possível. 

2.3.3. Próximas edições.  

2.3.3.1. Versões revisadas do BRASNAM 2018. Os editores serão 
Prof. Rodrigo Santos – UNIRIO e Prof. Raimundo Moura – 

UFPI. Dezessete (17) artigos aceitos no evento foram 
convidados para versões revisadas para a iSys. 

2.3.3.2. Edição temática Aspectos Sociais, Humanos e 

Econômicos de Software. Os editores serão Prof. Davi Viana 
– UFMA e Prof. Igor Wiese – UTFPR. Os artigos do WASHES 

2018 serão convidados para versões revisadas para a iSys, 
bem como teremos uma chamada aberta. 

2.3.3.3. Versões estendidas do SBSI 2018. Os editores serão 

Prof. Clodis Boscarioli – UNIOESTE e Prof. Carlos Costa – 
UCS. Os dez (10) artigos do SBSI 2018 com melhores notas 

nas avaliações dos revisores foram convidados para 
submeter versões estendidas para a iSys. 

2.3.4. Comitê editorial. 

2.3.4.1. Fluxo editorial. O fluxo de edição será reestruturado 
envolvendo editores associados (em torno de dez) para 

gerenciar o ciclo de revisão do artigo, introduzindo o resumo 
estruturado (à exemplo do que foi feito no SBSI 2018). 

2.3.4.2. Estrangeiros. Manter três editores estrangeiros. 
2.3.4.3. Nacionais. Foram eleitos Davi Viana, Valdemar Graciano 

Neto, Renata Araujo, Heitor Costa, Fernanda Baião, Scheila 

de Avila e Silva, José Maria David, Claudia Cappelli, Jonice 
Sampaio, Flavia Bernardini e Sean Siqueira para formar o 

comitê editorial. 
2.3.5. Compromisso da comunidade. O Prof. Rodrigo convocou os 

pesquisadores para apoiar na submissão de artigos que sirvam 

de referência, descrevendo mais detalhadamente a parte 
metodológica. Os seguintes pesquisadores se comprometeram: 

Sean Siqueira (Nov. 2018), Scheila de Avila e Silva (Nov. 2018), 
Renata Araujo e Marcelo Fornazin (Nov. 2018), Renata Araujo 
(Dez. 2018), André Freire (Nov. 2018), Davi Viana/Heitor 

Costa/Sofia Paiva (Dez. 2018), Valdemar Graciano Neto/Rodrigo 
dos Santos/José Maria David/Davi Viana (3 artigos para Dez. 

2018), Awdren Fontão/Arilo Claudio/Rodrigo Santos (Dez. 2018), 



Mariano Pimentel (a ser convidado para submeter um artigo com 
uma pesquisa descrevendo detalhadamente o DSR/DSRM). 

2.3.6. Artigos de Palestrantes do SBSI. Os coordenadores de 
programa do SBSI 2017, SBSI 2018 e SBSI 2019 devem 

convidar os palestrantes do evento a submeterem artigos de 
posição para a iSys. 

2.3.7. Edição especial iSys (em português) + EJMI – European Journal 

of Management Issues (https://mi-dnu.dp.ua/index.php/MI) (em 
inglês). O Prof. Ildeberto Rodello – USP, juntamente com o Prof. 

Éugene Bogodistov, sugeriram uma possível parceria da iSys 
com um Journal emergente da Ucrânia, na área de "IS in 
Management" (incluindo gestão estratégia, gestão de processos 

ou gestão de SI). Seria uma chamada conjunta, onde os artigos 
em português seriam publicados na iSys e os artigos em inglês 

publicados na EJMI, possivelmente contemplando uma lista com 
os títulos, resumos e informações dos autores e os respectivos 
links, sendo publicada na outra revista para divulgação da 

mesma. O Prof. Sean explicou que a EJMI é um open jornal que 
tem um custo de cerca de 25 euros por artigo. Caso a proposta 

seja aceita pelos editores da EJMI, o Prof. Marcelo Fornazin – 
UFF seria o editor indicado pela iSys, uma vez que já havia uma 
proposta de uma edição temática mais ligada ao enfoque de 

gestão. 
3. Escolas Regionais de Sistemas de Informação: 

3.1. ERSI-RJ: A edição de 2018 transcorreu bem e a edição de 2019 
será organizada pelo CEFET/RJ, coordenada pelo Prof. Rafael 
Escalfoni. 

3.2. ERSI-GO: A edição de 2017 transcorreu bem e a edição de 
2018 será organizada pela UFG em conjunto com a Escola Regional 

de Informática de Goiás. A ERSI-GO será coordenada pelo Prof. 
Valdemar Vicente Graciano Neto e pelo Prof. Vinícius Sebba Patto, 
que foram os organizadores do SBSI 2015. 

3.3. Outras escolas regionais: O Prof. Sean ressaltou a importância 
das escolas regionais de SI para promover a área regionalmente. 

4. Relatos sobre a edição do SBSI 2018: 
4.1. Coordenação Geral (Profa. Scheila) 

4.1.1. Quantidade de inscritos: A Profa. Scheila apresentou a lista de 
inscritos, em que 46% são alunos de graduação, 25% 
profissionais e 20% alunos de pós-graduação. Os presentes na 

reunião ressaltaram a grande participação de alunos de 
graduação, bem como a participação de alunos e professores do 

ensino médio, que representam uma grande oportunidade de 
promover a área e atrair novos alunos para os cursos de 
graduação em Computação e mais especificamente Sistemas de 

Informação. Também foi comentado o problema da greve dos 
rodoviários nas semanas anteriores ao evento, que inclusive 

levou ao cancelamento da maratona hacker (Hackthon) que 
havia sido programado para anteceder o SBSI 2018, bem como 
alguns cancelamentos de inscrições. 

4.1.2. Distribuição geográfica dos inscritos: O gráfico de distribuição 
geográfica dos inscritos mostrou uma grande maioria de 

participantes do RS, seguidos de RJ, MG e SP, mas com 
representantes de todas as regiões do país. 

https://mi-dnu.dp.ua/index.php/MI


4.1.3. Recursos financeiros: Foram apresentados os aportes 
financeiros diretos e apoios recebidos, bem como os gastos. 

Entretanto, observa-se que os dados são ainda parciais porque 
alguns pagamentos ainda não haviam sido efetivados. Foi 

ressaltado pelos participantes o grande esforço realizado pelos 
organizadores para obtenção de recursos para a realização do 
evento, especialmente considerando-se o momento político-

econômico do país.  
4.1.4. Pontos positivos: A Profa. Scheila destacou a colaboração com 

os organizadores do SBSI 2016 e SBSI 2017 que foram bastante 
solícitos e apoiaram em tudo que era possível. Também destacou 
a comunicação rápida com os membros do comitê de programa e 

com a CESI. A Profa. Scheila agradeceu o apoio institucional, que 
tornou o evento possível. A retomada da adesão das empresas 

após período de crise também viabilizou alguns apoios, embora 
ainda seja apenas o recomeço desta retomada. Conforme 
observado na apresentação sobre a participação dos alunos de 

graduação e de ensino médio, a Profa. Scheila fez questão de 
ressaltar. Também foi ressaltada a hospitalidade com que todos 

interagiram. Finalmente, a Profa. Scheila indicou a relevância da 
diversidade de atividades no evento, que motivou a participação 
das pessoas, bem como permitia atender a todos os perfis. 

4.1.5. Pontos negativos: As paralisações que ocorreram no país 
trouxeram uma variável que não estava prevista e foi motivo de 

bastante estresse aos organizadores, que chegaram a cogitar um 
possível adiamento do evento. Felizmente o evento foi mantido e 
deu tudo certo. A Profa. Scheila destacou ainda que gostaria de 

ter contado com uma adesão ainda maior dos alunos de 
graduação da UCS, bem como de outros professores. Outros 

problemas relatados foram relacionados à burocracia nos 
processos de criação e manutenção do site, bem como o fato de 
poucas empresas terem apoiado o evento. Em relação à SBC, foi 

relatado o problema com a taxa de publicação implementada 
pela SBC, cuja explicação foi bastante confusa e mesmo após 

diversas melhorias os autores questionaram. Para os 
organizadores do evento, a mudança do valor da inscrição 

habilitar a publicação de mais de um artigo também é ruim, pois 
torna mais difícil prever os valores a serem recebidos a partir de 
inscrições. Sobre o ECOS da SBC foi relatada a instabilidade do 

sistema. Em relação ao JEMS, diversos problemas foram 
relatados, como o fato de não exportar metadados em formatos 

necessários por exemplo para a ACM, para o portal de conteúdos 
ou mesmo para planilhas de uma maneira razoável. Em relação à 
ACM, foi relatada a falta de orientação no processo, a dificuldade 

no uso do sistema e no preenchimento do copyright pelos 
autores. 

4.1.6. Pontos para reflexão: A Profa. Scheila sugeriu manter a 
iniciativa do Hackathon. Também foi sugerido ter um domínio 
próprio do site, o que alguns participantes da reunião indicaram 

que a SBC disponibiliza algo neste sentido. A Profa. Scheila 
informou que a página do Facebook relacionada ao evento será 

repassada para a próxima comissão organizadora, e indicou que 
um repositório compartilhado de documentos do evento poderia 



apoiar a organização do evento. Foi sugerido que a SBC 
disponibilizasse uma máquina de cartão de crédito/débito no 

evento para o processamento das inscrições no local. A Profa. 
Scheila indicou que o aplicativo do SBSI 2018 foi desenvolvido 

voluntariamente por um aluno, mas que seria recomendado que 
houvesse um aplicativo mais profissional disponibilizado pela 
SBC. Algumas questões levantadas foram sobre a 

obrigatoriedade da apresentação do artigo, que deve estar mais 
explícita na página do evento, mas que foi permitido que artigos 

fossem apresentados por terceiros e para este caso é importante 
ter uma definição de como proceder. Sobre a ACM, além dos 
custos envolvidos tem a complexidade dos procedimentos, que 

não estão devidamente descritos, então é importante ter uma 
orientação da CESI desde o início, o que os presentes 

concordaram manter devido à relevância para o evento. 
4.1.7. A plateia se manifestou aclamando a Profa. Scheila e sua 

equipe pelo excelente trabalho e toda a dedicação na 

organização do SBSI 2018, sendo também ressaltados a 
hospitalidade e o carinho dos organizadores ao receber os 

participantes do evento. 
4.2. Minicursos do SBSI 2018: foram coordenados pelos professores 

Rodrigo Santos (UNIRIO) e Andre Luis Martinotto (UCS). Foram 24 

propostas submetidas, das quais 13 se referiam explicitamente ao 
tema do SBSI 2018. As propostas submetidas vieram das seguintes 

filiações: UFF, PUC-Rio, UFBA, UNIRIO, IBM Research, USS, UFJF, 
UNIPAMPA, UFABC, UFOPA, UFMA, Leipzig University, UNIFEI, UFES, 
USP, UTFPR, UFRJ, ITV, UNIT, UFG, UFC, UFPI  e IFF. Foram aceitos 

4 minicursos (16,7%), envolvendo autores da UNIRIO, UFC, UFPI, 
UTFPR, UFAM e IBM Research. O processo de revisão contou com 39 

membros do comitê, sendo realizadas 78 revisões (pelo menos 3 por 
artigo e máximo de 2 por revisor). Foram 21 dias para revisão e 
mais de 60 mensagens de consenso durante 10 dias extras. 14 das 

24 propostas tiveram apenas avaliações positivas. Como pontos 
positivos de 2018 foram destacados: maior período de consenso (10 

dias); interação próxima com os revisores; menor carga de revisão 
por membro (1 ou 2 propostas); aumento da taxa de propostas com 

apenas avaliações positivas (58,3%); e apoio com hospedagem (até 
5 diárias por minicurso aceito). Foi sugerido ter apenas minicursos 
de 4h. Também foi sugerido que haja uma avaliação do texto na 

segunda etapa. 
4.3. Workshop de Teses e Dissertações em SI: O WTDSI 2018 foi 

coordenado pelos professores Davi Viana (UFMA) e Cíntia Paese 
Giacomello (UCS). Foram 19 submissões, das quais 17 eram 
propostas de dissertações e 2 propostas de teses, provenientes de 

diversos estados e instituições: Pernambuco (UFPE), Rio de Janeiro 
(UNIRIO, UFRJ), São Paulo (USP), Paraná (UTFPR), Rio Grande do 

Sul (UPF, IFSul), Bahia (UFBA) e Espírito Santo (IFES). Foram 
aceitas 13 propostas (68,42%), sendo 11 de mestrado e 2 de 
doutorado. O processo de revisão dos trabalhos foi realizado de 08 a 

25 de março de 2018, com prorrogação da revisão e tentativa de 
consenso até 08 de abril, e divulgação dos resultados em 09 de abril. 

Foram aproximadamente 2 trabalhos por revisor e 32 revisores, 
provenientes de todas as regiões do país. Entre os problemas e 



dificuldades relatados estão os revisores que confirmaram a 
participação no Comitê de Programa, mas não entregaram a revisão, 

bem como algumas revisões que não trouxeram uma contribuição 
significativa para os alunos. As novidades do WTDSI 2018 foram 

uma palestra proferida pelo Prof. Sean Siqueira (UNIRIO) para 
participantes do WTDSI e WICSI, bem como a apresentação de 
trabalhos finalizados de mestrado desenvolvidos em diferentes 

Programas de Pós-Graduação da UCS, relacionados à SI, no formato 
de relato de experiência e que promoveram interações e trocas de 

experiências entre os alunos. Se levantou a possibilidade de fazer o 
WTDSI em inglês para aproveitar melhor a vinda do palestrante 
internacional. 

4.4. Workshop de Iniciação Científica em Sistemas de Informação: 
O WICSI 2018 foi coordenado pelos professores Sofia Costa Paiva 

(UFSJ) e Fabiano Larentis (UCS). Foram 23 trabalhos submetidos, 
sendo 14 da região sul, 2 da região norte, 3 da região sudeste, 3 do 
nordeste e 1 do centro-oeste. Destes foram aceitos 12 (52,1%), 

sendo 9 da região sul (75%). Cada trabalho teve 3 revisões, com 
total de 36 revisores, média de 2 artigos por revisor. Entre as 

dificuldades relatadas estão o fato de 3 alunos não irem ao evento 
por dificuldades em relação aos custos (regiões distantes) e a 
tentativa de fazer discussão entre os revisores para consenso, que 

não foi bem-sucedida devido à discrepância entre os revisores sobre 
o rigor metodológico do trabalho. 

4.5. Encontro de Inovação em SI: O 5º EISI (EISI 2018) foi 
coordenado pelas professoras Andréa Magalhães (UFF) e Roberta 
Faoro (UCS). Foram 9 submissões, das quais 6 foram aceitas (66%). 

Foram 11 avaliadores, sendo 2 avaliações por artigo, sendo realizada 
uma terceira avaliação para os casos de discordâncias. As novidades 

foram as sessões de cases de inovação e pitchs de inovação. As 
dificuldades foram o cancelamento de viagens de membros do 
comitê e autores dos trabalhos devido à greve dos rodoviários. 

4.6. Workshop da Qualidade da Pesquisa em SI: O WQPSI-Br 2018 foi 
coordenado pelos professores Sean Siqueira (UNIRIO) e Daniel 

Antônio Faccin (UCS). Duas questões principais resultaram das 
discussões: “Como motivar os pesquisadores a ‘vestirem a camisa’ 

do SBSI e da iSys?” e “Como motivar que as conferências e 
periódicos de SI no Brasil recebam os melhores artigos?”. Observa-
se que ainda há pesquisadores brasileiros que realizam pesquisas na 

área de Sistemas de Informação, publicam em conferências e 
periódicos internacionais, mas não assumem pesquisar na área, não 

participam do SBSI e não submetem trabalhos para a iSys. Além de 
questões históricas relacionadas à falta de reconhecimento a 
pesquisadores da área, há também os efeitos de avaliações dos 

programas de pós-graduação. Assim, temos que trabalhar para 
divulgar a qualidade dos trabalhos da área, para reforçar a 

importância da área, reconhecer os pesquisadores de SI, bem como 
ressaltar a importância da participação da comunidade brasileira. 

4.7. Fórum de Educação em Sistemas de Informação (FESI): O FESI 

2018 foi coordenado pelos professores Renata Araujo (UNIRIO) e 
Marcos Eduardo Casa (UCS). Nesta edição, o evento levantou os 

desafios da formação em pós-graduação em Sistemas de 
Informação, bem como resultou em uma proposta de competências 



para a pós-graduação. Adicionalmente, foram apresentados os 
referenciais de formação para os cursos de graduação em Sistemas 

de Informação, com apresentação de cases de uso dos referenciais 
na elaboração de projetos pedagógicos. 

4.8. Trilha Principal: A trilha principal do SBSI 2018 teve como 
coordenadores do comitê de programa os professores Clodis 
Boscarioli (UNIOESTE) e Carlos Alberto Costa (UCS). Foram 

destacadas as alterações da edição deste ano, incluindo a criação e 
uso da ficha de submissão, termos a submissão apenas de artigos 

completos (7 a 8 páginas), a revisão dos tópicos do evento junto à 
CESI (incluindo os Grandes Desafios em SI) e o aumento do comitê 
de programa.  

4.8.1. Processo de revisão. Foram 225 submissões de artigos (714 
autores), sendo 71 aceitos (260 autores) (33,18% de taxa de 

aceitação). Foram 14 autores estrangeiros e 25 com o país não 
identificado no sistema. Os autores estrangeiros aparecem como 
coautores de trabalhos com brasileiros. A avaliação foi realizada 

em 2 etapas, sendo a primeira realizada pelos coordenadores do 
comitê com base nas fichas de submissão e os aprovados nesta 

fase foram distribuídos entre os membros do comitê para 
avaliação e pareceres. Foram 132 membros do comitê de 
programa e 80 avaliadores colaboradores adicionais. Todos os 

artigos tiveram ao menos 3 avaliações. 
4.8.2. Tópicos do evento. Em todos os tópicos de interesse elencados 

houve submissões de artigos. Os tópicos com maior número de 
artigos aceitos foram: Sistemas Inteligentes; Business 
Intelligence e Analytics; Metodologias e Abordagens para 

engenharia de SI; Interação Humano-Computador em SI; 
Aspectos humanos e sociais em SI; Segurança de/em SI; Gestão 

de processos em SI (metodologias de gestão, repositórios de 
processos, modelagem de processos, social BPM, processos 
intensivos em conhecimento, adaptação de processos, processos 

sensíveis a contexto); Arquitetura orientada a serviços (SOA) e 
serviços Web; e Pesquisa operacional e modelos de decisão em 

negócios. Foram organizadas 30 sessões técnicas para 
apresentação de artigos. 

4.8.3. Reflexão sobre as fichas de submissão. Funcionaram! O 
sistema de avaliação das fichas apenas pelos Coordenadores de 
Programa deve ser mantido (mesmo sendo trabalhoso é mais 

rápido e garante padronização nas decisões, evitando ruídos). 
Como foi a primeira vez que foram implantadas, não foram 

realizados cortes mais rigorosos (uma abordagem inclusiva foi 
utilizada). Uma sugestão dos participantes da reunião foi que se 
tivesse um formulário eletrônico para a ficha. 

4.8.4. Melhores artigos. Foram selecionados os 10 artigos com a 
melhor avaliação pelos revisores para submeterem uma versão 

estendida à iSys (convite realizado antes do evento), dos quais 
os 5 mais bem avaliados foram indicados para apresentação em 
sessão técnica especial para seleção do melhor artigo do evento 

e menções honrosas. Foram 2 sessões técnicas para 
apresentação dos 5 artigos, que foram avaliados por uma banca 

julgadora formada pelos professores Sean Siqueira (coordenador 
da CESI), Clodis Boscarioli (Coordenador de Programa SBSI 



2018) e André Freire (Coordenador de Programa SBSI 2017). A 
avaliação considerou principalmente os artigos, mas também as 

apresentações. 
4.8.5. Dificuldade/problemas. Os prazos não foram cumpridos pelos 

revisores, o que não possibilitou uma etapa de consenso. Os 
autores não entenderam o processo de publicação da ACM, não 
realizando no sistema o copyright solicitado. Embora tenhamos 

melhoria, de forma geral, nas revisões, ainda há uma boa 
parcela de revisores fazendo péssimas avaliações. 

4.8.6. Sugestões para o SBSI 2019. Adicionar um tópico de interesse 
chamado "Mapeamento e revisões sistemáticas em SI", para 
agrupar trabalhos dessa natureza para que recebam avaliações 

por avaliadores interessados, especialistas neste tipo de revisão 
de literatura. Os coordenadores de programa devem ser 

indicados pela comunidade para que sejam pessoas que 
acompanham o evento e possam fazer de forma conjunta a 
primeira avaliação dos trabalhos a partir das fichas de 

submissão. Para os demais eventos componentes do SBSI 
recomenda-se manter o formato de 1 indicado e 1 local. 

Também é recomendado que as apresentações sejam feitas em 
Português, mas que todos os slides sejam gerados em inglês 
para permitir maior participação de participantes e palestrantes 

estrangeiros. Sugere-se ainda mudar o processo de escolha do 
melhor artigo, partindo-se de uma seleção dos 12 artigos melhor 

avaliados no JEMS e formar um comitê para leitura desses 
artigos (CESI e coordenadores de programa) para então fazer a 
indicação dos 10 trabalhos que receberão convite para a iSys e 

os 5 trabalhos que concorrerão ao prêmio. Recomenda-se um 
aumento do comitê de programa, partindo de uma verificação 

dos doutores que participaram do evento e convidar para o 
comitê, retirando também alguns membros (por falta de 
compromisso). Para apoiar o trabalho de revisões, sugere-se que 

seja feito um documento de orientações de revisões. Para o SBSI 
2019 sugere-se a criação de um painel sobre os grandes desafios 

para acompanhamento e fomento. Finalmente, a coordenação do 
SBSI 2018 recomendou que o evento passasse para a 2ª ou 3ª 

semana de Junho para as ações do comitê de revisão e geração 
dos anais, mas os presentes na reunião aprovaram antecipar o 
evento, retornando para Maio, bem como antecipar as chamadas 

e divulgações. Os participantes da reunião sugeriram ter um 
momento com o palestrante internacional, onde pesquisadores 

interessados poderiam fazer breves apresentações em inglês de 
seus trabalhos para promover parcerias. 

5. Propostas para sediar o SBSI 2019: O Prof. Sean indicou que recebeu 

algumas mensagens de potenciais interessados em sediar o evento em 
2019, mas que apenas uma proposta formal havia sido recebida. Esta 

proposta contemplava os itens requeridos. 
5.1. SBSI 2019. A Universidade Tiradentes (UNIT) apresentou a 

proposta para sediar o evento em 2019 em Sergipe, no Campus 

Farolândia. As instalações da UNIT foram apresentadas brevemente, 
bem como a experiência da equipe na realização de eventos, a 

distância do Campus ao aeroporto, praias e hotéis. Também foram 
apresentados o perfil dos organizadores e sugestões de nomes locais 



para a comissão organizadora, incluindo coordenadores locais. A 
temática proposta para o evento foi: “A Complexidade nos Sistemas 

de Informação Modernos”. Algumas datas possíveis para a realização 
do evento foram indicadas, bem como um orçamento preliminar, um 

plano de obtenção de recursos, a logística do evento, atrativos 
turísticos, uma programação preliminar do evento e a carta da 
instituição. 

5.2. Aprovação. A proposta foi aprovada por unanimidade. 
5.3. Comitês de Organização do SBSI 2019. Na ocasião foram 

também definidos os coordenadores indicados pela CESI: 
5.3.1. Coordenação geral: Igor Oliveira Vasconcelos (ITP e UNIT) e 

Fabio Gomes Rocha (ITP e UNIT)  

5.3.2.  Coordenadores do Comitê de Programa: Rodrigo Pereira dos 
Santos (UNIRIO) e Davi Viana dos Santos (UFMA) 

5.3.3. Coordenadores de Minicursos: José Maria Nazar David (UFJF) e 
Pablo Marques Menezes(UNIT) 

5.3.4. Coordenadores do Encontro de Inovação em Sistemas de 

Informação (EISI) e do concurso de contribuições técnicas 
(apps/demos, benchmarks...): Fabio Santos Batista (UNIT), 

Methanias Colaço Junior (UFS) e Leonardo Guerreiro Azevedo 
(UNIRIO) 

5.3.5. Coordenadores do Workshop de Teses e Dissertações em 

Sistemas de Informação (WTDSI): Clodis Boscarioli (UNIOESTE) 
e Rafael Oliveira Vasconcelos (UNIT) 

5.3.6.  Coordenadores do Workshop de Iniciação Científica em 
Sistemas de Informação (WICSI): Scheila de Avila e Silva (UCS) 
e Adolfo Pinto Guimarães (UNIT) 

5.3.7.  Coordenador do Workshop (WQPSI):  Sean Wolfgand Matsui 
Siqueira (UNIRIO) 

5.3.8. Coordenadores do Fórum de Educação em SI (FESI): Renata 
Mendes de Araujo (UNIRIO) e Fernanda Gomes (UNIT) 

5.3.9. Coordenadores do Concurso de Teses e Dissertações em 

Sistemas de Informação (CTDSI) e do Concurso de Trabalhos de 
Conclusão de Curso em Sistemas de Informação (CTCCSI): 

Heitor Augustus Xavier Costa (UFLA), Sean Wolfgand Matsui 
Siqueira (UNIRIO) e  Flavia Cristina Bernardini (UFF) 

5.3.10. Coordenadores de Acompanhamento do GranDSI-BR da 
SBC: Rita Suzana Pitangueira Maciel (UFBA), Renata Mendes de 
Araújo (UNIRIO) e Clodis Boscarioli (UNIOESTE) 

6. IFIP: O Prof. Sean relatou que haverá uma board meeting no Brasil em 
2019 e há a possibilidade de ocorrer uma Global Assembly em 2020 no 

Brasil. Precisamos de uma estratégia de envolvimento da CESI, que será 
discutida na próxima gestão, com base no que for apresentado no CSBC 
2018. 

7. Computação ou Ciência da Computação: Considerando que Computação 
é mais ampla do que Ciência da Computação, foi aprovado o 

encaminhamento de uma demanda à SBC de mudança do nome da área. 
É importante observar que na Computação temos cursos de Engenharia 
da Computação, Ciência da Computação, Sistemas de Informação, 

Engenharia de Software, Licenciatura em Computação e cursos 
tecnológicos. Entendemos que falar em Ciência da Computação como 

área pode confundir e até induzir potenciais alunos a não entender a 
área e seus cursos. 



8. Áreas de ações da CESI: O professor Sean apresentou um conjunto de 
áreas e possíveis ações a serem trabalhadas pela CESI e a comunidade 

de SI, que devem discutidas e vistas com atenção pelas próximas 
gestões.  

8.1. Captação ($$) 
8.1.1. Plano de captação 
8.1.2. Contatos realizados (quantos?) 

8.2. Divulgação (alunos de ensino médio, graduação, pós-
graduação, pesquisadores) 

8.2.1. Área. Pesquisadores, Grupos, Temas 
8.2.2. Iniciativas 
8.2.3. Qualidade 

8.3. Qualidade da pesquisa 
8.3.1. Formação 

8.3.1.1. Plano de livros, com capítulos definidos com respectivos 
autores com confirmação de aceitação 

8.3.2. Definição de pesquisa em SI 

8.3.3. Manual para autores (SBSI e iSys) 
8.3.4. Manual para avaliadores 

8.3.5. Avaliação de avaliadores 
8.4. Publicações 

8.4.1. Anais de eventos (incluindo subeventos) 

8.4.2. Incentivo de acesso e citação de artigos 
8.4.3. Acompanhamento das indexações e citações 

8.5. Estratégia da Pesquisa 
8.5.1. Acompanhamento de grandes desafios 

8.6. Eventos 

8.6.1. Estratégias 
8.6.2. Projetos para agências de fomento 

8.6.3. Prestação de contas 
8.6.4. Acompanhamento (incluindo avaliação) das atividades 

8.7. Ensino de/em SI 

8.7.1. Diretrizes curriculares pós-graduação 
8.7.2. Iniciativas para atração de alunos 

8.7.3. Formação docente e discente 
8.7.4. Incentivo a pós na área 

8.8. Inovação 
8.8.1. Levantamento de contribuições técnicas de SI 
8.8.2. Levantamento de possíveis parceiros/investidores 

8.8.3. Manuais de patentes, registros de software 
8.9. Política 

8.9.1. Ações com FINEP, MCTIC, SERPRO, SETIC, STI/MP 
8.10. Internacionalização 
8.11. Contatos com outras associações 

9. Revisão do Regimento da CESI: 
9.1. Composição. O Prof. Sean apresentou uma proposta de alterar 

a composição de membros da CESI, de 8 para 13 membros: i. 
Coordenadores do Comitê de Programa do Simpósio Brasileiro de 
Sistemas de Informação (SBSI) do próximo ano (2); ii. 

Coordenadores do Comitê de Programa do Simpósio Brasileiro de 
Sistemas de Informação (SBSI) do ano corrente (2); iii. Coordenador 

geral do Simpósio Brasileiro de Sistemas de Informação (SBSI) do 
próximo ano (1); iv. Coordenador geral do Simpósio Brasileiro de 



Sistemas de Informação (SBSI) do ano corrente (1); v. Editor da 
iSys (1); vi. Membros da Comunidade de Sistemas de Informação 

(6). A proposta foi aprovada por unanimidade. 
9.2. Sequência da distinção. Uma vez alterada a composição, torna-

se necessária a atualização da sequência em que os membros serão 
distinguidos anualmente durante a reunião da comunidade. O Prof. 
Sean sugeriu: i. Indicação dos 2 Coordenadores do Comitê de 

Programa do (SBSI) do ano corrente; ii. Indicação dos 2 
Coordenadores do Comitê de Programa do Simpósio Brasileiro de 

Sistemas de Informação (SBSI) do próximo ano; iii. Indicação do 
Coordenador Geral do SBSI do ano atual; iv. Indicação do 
Coordenador Geral do SBSI do próximo ano; v. Indicação do editor 

representante da iSys; vi. Eleição dos 6 Membros da Comunidade de 
Sistemas de Informação; vii. Eleição do Coordenador Geral e Vice-

Coordenador. Além disto, observa-se a atualização no número de 
membros da comunidade que serão eleitos no item: “h. A eleição dos 
6 Membros da Comunidade de Sistemas de Informação deverá ser 

feita por votação aberta e maioria simples.”. A proposta foi aprovada 
por unanimidade. 

9.3. Pequenos ajustes. O Prof. Sean levantou ainda pequenos 
ajustes no texto, que também foram aprovados pelos participantes 
da reunião. 

10.Revisão da Composição do Comitê Gestor da CESI 2018-2019: Conforme 
previsto em regimento, já considerando as alterações aprovadas, a 

composição da CESI foi revista, e sairão os membros Claudia Cappelli e 
Raul Waslawick (coordenadores de programa do SBSI 2016), bem como 
Heitor Costa, Sean Siqueira e Renata Araujo (membros da comunidade 

de SI). Com a alteração do regimento, também sairiam André Pimenta e 
José Maria David (coordenadores de programa do SBSI 2017), mas foi 

aprovada a manutenção dos mesmos no Comitê gestor da CESI 2018-
2019. No caso, André Pimenta entrará como representante da iSys e 
José Maria David como membro da comunidade. Entrarão i) os dois 

coordenadores do comitê de programa do SBSI 2018: Clodis Boscarioli 
(UNIOESTE) e Carlos Alberto Costa (UCS); ii) os dois coordenadores do 

comitê de programa do SBSI 2019: Rodrigo Santos (UNIRIO) e Davi 
Viana (UFMA); iii) um coordenador geral do SBSI 2018: Scheila de Ávila 

e Silva (UCS); iv) um coordenador geral do SBSI 2019: Fabio Gomes 
Rocha (UNIT); v) um editor representante da iSys: como o Prof. Rodrigo 
Santos já entrou como coordenador de programa do SBSI 2019, foi 

indicado o Prof. André Pimenta (UFLA), mantendo-se assim no comitê 
gestor; vi) conforme aprovado na reunião, o Prof. José Maria David 

(UFJF) se manteria no comitê gestor como um dos membros da 
comunidade. Houve consulta para eleger cinco membros da comunidade, 
para a qual se candidataram: Flavia Cristina Bernardini (UFF), Heitor 

Costa (UFLA), Renata Araujo (UNIRIO), Sean Siqueira (UNIRIO), Sofia 
Larissa Costa Paiva (UFSJ), Sylvio Barbon Junior (UEL) e Valdemar 

Vicente Graciano Neto (UFG). Realizou-se votação e os membros Flavia 
Cristina Bernardini (UFF), Heitor Costa (UFLA), Renata Araujo (UNIRIO), 
Sean Siqueira (UNIRIO) e Valdemar Vicente Graciano Neto (UFG) foram 

indicados pela votação dos membros presentes. A nova composição do 
Comitê Gestor, que atuará por um ano a partir de agosto de 2018, ficou 

assim constituída: André Pimenta Freire (UFLA), Carlos Alberto Costa 
(UCS), Clodis Boscarioli (UNIOESTE), Davi Viana (UFMA), Fabio Gomes 



Rocha (UNIT), Flavia Cristina Bernardini (UFF), Heitor Augusto Xavier 
Costa (UFLA), José Maria Nazard David (UFJF), Renata Mendes de Araujo 

(UNIRIO), Rodrigo Pereira dos Santos (UNIRIO), Scheila de Ávila e Silva 
(UCS), Sean Wolfgand Matsui Siqueira (UNIRIO) e Valdemar Vicente 

Graciano Neto (UFG). Após nova consulta aos presentes, a coordenação 
da CESI foi atribuída a Valdemar Vicente Graciano Neto (Coordenador 
Geral) e Sean Wolfgand Matsui Siqueira (Vice-coordenador). 

  
Nenhum assunto mais havendo a tratar, o Prof. Sean Siqueira fez um 

agradecimento especial à organização local do SBSI 2018 pela excelente 
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. 
 

 


