
Ata Reunião da CEBD 29 de Setembro de 2020 
 

Presidente: Prof. Carina Dornelles (UDSC) 
 

• Prof. Carina Dorneles realizou a abertura do encontro anual, na versão online; 
• Agradeceu a participação de todos nessa versão especial, na modalidade online; 
• Apresentação da Agenda: 

o Relato das Coordenações 
§ Artigos Completos: Fabio Porto (LNCC) 
§ Curtos, Visão e Industrial: Ricardo Torres (NTNU) 
§ Tutoriais: Fabio Porto 
§ Demos e Aplicações: Dênio Duarte (UFFS) 
§ WTDBD: Carlos Eduardo Pires (UFCG) 
§ Minicurso: José Maria Monteiro (UFC) 
§ JIDM: Angelo Brayner (UFC) 
§ Coordenação Local: Sérgio Lifschitz (PUC-Rio) 

o Relato do Comitê Diretivo 
• Seguiram-se as apresentações, conforme a Agenda: 

o Iniciou-se com a Apresentação do Fabio Porto sobre artigos completos e 
Distinguished 

§ Tivemos, esse ano, um co-chair: Daniel de Oliveira (UFF) 
§ Equipes: Artigos completes e “Distinguished” 
§ Agradecimentos aos revisores dos artigos de completes 
§ Agradecimento aos Coordenadores de Sessões 

• Hermano Lustosa (MV Sistemas / LNCC) 
• Eduardo Pena (UTFPR) 
• Renan Souza (IBM Research / COPPE/UFRJ) 
• Daniel Kaster (UEL) 

§ Relatório sobre submissões : 27 (completos) 
• 12 aceitos, todos apresentando muito boa qualidade 
• 43%  taxa de aceitação – divididos em 4 sessões 
• Predomínio de Rio de Janeiro e Goiás 

§ Submissão de 5 artigos “Distinguished”. Todos aceitos. 
• Agradecimento pela submissão para essa trilha; 

§ Referência às Universidades com trabalhos aceitos. 
§ Anúncio do melhor artigo: no último dia do SBBD 

• Critério: ao menos 1 indicação de revisores para melhor artigo 
• Comissão de avaliação: Profa. Agma J. M. Traina (USP-São 

Carlos), Prof. Altigran S. da Silva (UFAM), Profa. Mirella Moro 
(UFMG) 

§ Pontos para discussão: 
• Adoção de co-chair para a ajuda no processo de coordenação; 
• Submissão de chairs para o SBBD; 

o Processo de submissão como realizado no SBRC; 
• Refinamento de critérios para “Distinguished Papers” 



§ Anúncio do desenvolvimento de uma aplicação Web para geração de 
planilhas de metadados dos artigos a serem publicados pela SBC; 

§ Finalmente, agradeceu aos membros do Comitê Diretivo e da 
Coordenação Local e, em particular, a Coordenação geral: Carina 
Dorneles; 

§ Relato da trilha: artigos Curtos, Visão e Industrial – Ricardo Da Silva 
Torres (NTNU) 

• Registrou seus agradecimentos a todos os coordenadores, 
autores e revisores; 

• Relatou extensão das datas de submissão devido a uma series 
de questões ao longo do processo; 

• 37 artigos registrados; 6 não foram submetidos; 
• Comitê 55 revisores, media de 3 revisões por artigos; 
• Cada revisor revisou 1 a 2 revisões; 
• Aceitação segundo um processo mais inclusivos: 71% dos 

artigos submetidos; 
o 19 artigos curtos; 2 de visão e 1 Industrial; 

• Grande maioria de artigos brasileiros e poucos de outros 
paises 

o Boa distribuição por universidades em todo o país 
• Coordenadores de sessões: 

o José Maria Monteiro (UFC) 
§ Aprendizado de maquina e banco de dados 

o Renata Galante (UFRGS) 
§ Bancos de dados não convencionais 

o Marcos Bedo (UFF) 
§ Privacidade; Dados medicos 

o Daniel de Oliveira (UFF) 
§ Buscas: RI e banco de dados 

• Sugestões: 
o Evitar o atraso na tomada de decisão sobre a definição 

da modalidade online do SBBD 2020; 
o Dificuldade de autores em caracterizar seus artigos. 

Alguns poderiam ser submetido para trilha de Demos; 
o Alguns revisores acabam não entregando suas 

revisões; 
§ Relato Sessão de Demos : Dênio Duarte 

• 5 artigos submetidos / 4 aceitos 
• O coordenador é de opinião de que Ferramentas não são 

muito populares no SBBD; 
• “Distinguished” Demos 

o 2 demos convidados: BrModelo e  
• Todos os artigos foram submetidos à 3 revisões 
• Não houve premiação em “Best Demo” 
• A comunidade parabenizou a criação da trilha “Distinguished” 

Demos 



§ Relato Workshop de Dissertações e Teses em banco de Dados 
• Coordenado por Carlos Eduardo Pires 
• Deadline estendido por duas vezes: 

o 8 submissões / 7 aceitas 
o 2 Doutorado 
o 5 Mestrado 

• Comitê de Programa 
o 48 membros mas apenas 32 receberam artigos para 

revisão 
o Coordenador fez uma avaliação de revisões 

§ Dificuldade na compreensão do objetivo de 
trabalho em andamento. 

• 3 sessões temáticas; 
• Convite para as bancas, preferencialmente para revisores dos 

artigos submetidos; 
• Sugestões: 

o Incluir no convite para revisor se o membro do comitê 
aceitaria participar das bancas 

o Revisar o tempo das apresentações para mais tempo 
§ Relato Tutorias 

• Apresentado por Fabio Porto 
o Tutoriais convidados: Duração 2 horas cada 
o Prof. Altigran  S. da Silva (UFAM): Consultas em Bancos 

de Dados a partir de consultas em Linguagem Natural; 
o Prof. Patrick Valduriez (INRIA/LIRMM/LeanXcale): 

Sistemas de Bancos de Dados Distribuidos e Aspectos 
de sistemas NewSQL – mecanismos de transações 
HTAP; 

o Prof. Amr El Abbadi, Divvy Agrawal (UCSB): Database 
and Distributed Computing Foundations of Blockchains 

• Participantes entre 30 a 50 via Zoom 
• Elogios da comunidade em relação a qualidade dos Tutoriais 

§ Relato dos Mini-cursos 
• Prof. José Maria Monteiro (UFC) 
• 2 mini-cursos já ofertados em SBBD anteriores 

o Aprendizado de Máquina aplicados em Bases de 
Conhecimento: Daniel  R. Silva, Artur Ziviani e Fabio 
Porto (LNCC) 

o Data Analytics in Sports, Chainging the Game: Igor 
Barbosa da Costa, Carlos Eduardo Santos Pires (UFCG) 
e Leandro Marinho Balby 

• Bom número de participantes, entre 40 e 50 pessoas nos dois 
mini-cursos 

• Boa participação do público via chat; 
§ Relato sobre o JIDM 

• Angelo Brayner (UFC) 



• Histórico de publicações 
o 2019 – 3 números do volume 10; 
o Número (1) V(10) 

§ 3 artigos vindos do GEOINFO 
§ 1 artigo regular 

o Número (2) V(10) 
§ 3 artigos do SBBD 

o Número (3) V(10) 
§ 4 artigos KDMILE 
§ 1 artigo regular  

o 2020 – em andamento 
§ 1 artigo GEOINFO (aceito) 
§ SBBD 2019, em revisão 
§ KDMILE 2019, em revisão 
§ 5 artigos regulares, em avaliação 

o Comentários: 
§ Revisão bastante demorada 
§ Dificuldade em obter revisores dos artigos 

submetidos 
o Está em andamento a migração do JIDM para a 

Plataforma SOL da SBC; 
§ 1 bolsista foi contratado para trabalhar na 

migração 
o Problema: 

§ Como obter mais revisores para o JIDM? 
§ Número pequeno de artigos regulares 
§ JIDM está indexado pelo DBLP 
§ JIDM não está indexado no Google Scholar 

• Função de pequeno número de artigos 
publicados. Precisa de 100 artigos 
publicados nos últimos 5 anos. 

§ Publicação de artigos assim que aceitos 
§ Proposta de criação de Edições Especiais 

• Diversidade de Gênero na Computação 
o Editora: Claudia Bauzer Medeiros 

§ Preocupação do Qualis do Periódico 
§ Agradecimentos: 

• Alberto Laender (UFMG) 
• Caetano Traina Jr e Robson Cordeiro 

(USP) 
• Maristela Holanda (UNB) 

• Maristela agradeceu ao convite feito pelo Angelo Brayner para 
assumir como editora chefe do JIDM. 

o Relata o cuidado da qualidade nas revisões do JIDM 
• Financeiro 

o A Profa. Carina Dorneles fez um relato da situação financeira da CEBD; 
§ Saldo referente a realização da Escola regional de Banco de Dados 



§ Em 2020: 
• Despesa com obtenção do número DOI para os anais 
• Pagamento do Hotel de Buzios que ficou para 2021 
• Fechamento da ERBD em 2020 – cancelada 
• Devolução do adiantamento de eventos organizados 
• Saldo de SBBD & BSB 2019 
• Saldo Total: R$ 152.932,95 

• Edição JIDM dos artigos SBBD 2019 
o Atrasos aconteceram e, em particular, tem sido difícil encontrar revisores; 
o 6 artigos aceitaram a submissão para o JIDM; 

• Resultado da Enquete organizada pelo CEBD 
o Muita informação interessante para melhoria da comunidade 
o Precisa de um trabalho de equipe para disponibilizar um relatório 
o Têm ideias de como atrair novos talentos para a área 
o Sugestão: 

§ Publicar o resultado com todas as sugestões e marcar um workshop 
para discussão dos temas identificados 

• Adoção da política de co-chair no SBBD, conforme levantado por Fabio Porto: 
o Fabio Porto apresentou os benefícios, a sua vista, de se ter o apoio de um co-

chair no processo de coordenação do programa 
• Submissão do Chair do SBBD 

o Fabio Porto apresentou o processo de submissões de coordenadores de 
programa, inspirado no que é feito no SBRC 

§ Uma das motivações seria a carência de submissões 
§ Dificuldade de submissão de alunos de Mestrado dos coordenadores 

o Sérgio Lifshitz acha que coordenador não deve submeter 
o A maioria via chat votou por não ter submissões dos coordenadores 
o A maioria votou pela possibilidade de se ter co-chair; 

• Critérios pra aceitação dos “Distinguished Papers” 
o Não houve comentário da comunidade sobre esse tópico 
o Decidimos voltar a discutir no contexto do Comitê Diretivo 

• Profa. Claudia B. Medeiros (UNICAMP) pediu a palavra 
o Levantou a importância do tratamento dos Dados abertos 
o Trouxe os problemas ligados ao tema; 
o Estão preparando páginas Web que informam como publicar e preparar 

Dados Abertos; 
o Segundo ela, serão criadas comissões que ditarão as politicas de acesso e 

publicação dos dados. 
o Valorizar o trabalho de curadoria de dados; 
o Falta no Brasil o espaço na computação que trate desse assunto 
o Sugestão: 

§ Comunidade deve criar comissões nas páginas institucionais sobre 
dados de pesquisa 

§ Valorizaria a CEBD e a SBC; 
• Carina Dorneles retomou a palavra 

o Informou que todos os artigos aceitos  no SBBD2020 serão convidados para o 
JIDM 



o A nova lista db-bras@sbc.org.br está funcionando. A comunidade deve fazer 
uso para suas publicações; 

o O processo de revisão de artigos na direção das indicações no SIGMOD de 
forma a privilegiar o aceite, será analisado para que já seja tomado em 
consideração em 2021 

•  A Profa. Carina passou a palavra para o Prof. Sérgio Lifschitz (Coordenador Local do 
SBBD 2020) fazer o relato da organização do SBBD2020 

o Sérgio apresentou os desafios em realizar o SBBD nesse novo modelo online 
o SBBD junto com a BSB era o normal 

§ Quando se decidiu fazer de forma online precisou-se preparar o site e 
disponibilizá-lo para as chamadas de artigos; 

§ Foi decidido usar três contas ZOOM da PUC-Rio; 
§ O evento não pode ser inteiramente gratuito, sendo pago para os 

autores e para os que quisessem certificados; 
§ O evento foi gratuito para todos os demais participantes 
§ Alunos de graduação: R$ 10,00 
§ Alunos de Mini-cursos: R$ 10,00 
§ Total de inscritos até o momento da reunião: 210 
§ Agradecimentos: 

• Coordenação central de Ensino a distância 
• Colegas do DI da PUC-Rio 
• Todos os alunos voluntários 
• A SBC: Profa Ranata Galante, Eli Magario 
• O grupo do Comitê Diretivo 
• A Google pelo patrocinio 
• A FAPERJ pelo suporte financeiro prometido 
• Agradecimento ao time de programação visual do SBBD2020 

• Profa. Carina Dorneles retomou a palavra 
o Houve sugestões de uma versão híbrida (Online e presencial) apara o 

SBBD2021 
o Composição da Coordenação  CD e DBBD2021 

§ Coordenadores: 
• Coordenação do Comitê Diretivo: Fabio Porto (LNCC) 
• Cooordenador do Comitê de Programa: Ricardo Torres (NTNU) 
• Coordenador de Artigos Curtos: Damires Souza (IFPB) 
• Coordenador do CTDBD: Cristina Ciferri (USP) 
•  Coordenador do WTDBD: Julio Reis (Unicamp) 
• Coordenador de Demos: Leonardo Ribeiro (UFG) 
• Coordenador de Mini-Cursos: Alessandréia M de Oliveira 

(UFJF) 
• Coordenador de Tutoriais: Daniel de Oliveira (UFF) 
• Coordenador Workshops: Eduardo Almeida (UFPR) 
• Coordenador de WTAG: André Carvalho (UFAM) 

§ Foram dadas as boas vindas aos novos membros 
§ Comentou-se sobre a diversidade geográfica dos membros 

o Anunciou-se o Comitê Diretivo 2020-2021: 



§ Membro Sênior 2020-2022 – Karin Becker (UFRGS) 
§ Editor JIDM 2020-2023 – Maristela Holanda (UNB) 
§ Coordenador do Comitê 2018-2022- Fabio Porto (LNCC) 
§ Coordenador do Comitê de Programa – 2019-2023 – Ricardo Torres 

(NTNU) 
§ Coordenador de artigos Curtos 2020- 2025 - Damires Souza (IFPB) 
§ Coordenação Geral anterior 2017- 2021 – Carina Dorneles (UFSC) 

o Agradecimento à Bernadette Lóscio (UFPE) que deixou o comitê diretivo 
• Anúncio do SBBD2021 

o Homenagem Nacional: Prof. Javam de Castro Machado (UFC) 
o Local de realização: Buzios – RJ 
o Coordenação local: Sérgio Lifschitz (PUC-Rio) 

 
 


