
Ata da Reunião da Comissão Especial de Banco de Dados (CEBD) no 
SBBD 2008 em Campinas, SP. 

 
A reunião da CEBD realizou-se no dia 14 de outubro de 2008, tendo inicio às 19:00. O 
presidente da comissão, Altigran Soares da Silva primeiramente deu uma série de 
informes e em seguida passou para os itens da pauta. Os informes foram os seguintes:  
 

• Saldo da CEBD -  O saldo em 21/08/08 era de  R$ 71.146,57. O total repassado 
pelo SBBD/SBES'2007 foi de R$ 19.555,93. Foi feito também um adiantamento 
para os organizadores do SBBD 2008 no valor de R$ 15.000,00.  

• Palestrantes convidados para os próximos SBBD -  A "Microsoft Research" 
tem um acordo para custear a participação de pesquisadores dos seus 16 
laboratórios nos eventos da SBC. Existem iniciativas semelhantes da IFIP e ACM 
de viabilizar a participação de palestrantes convidados, o que diminuiria os custos 
envolvidos na  organização do simpósios.  

• Site da CEBD -  O site está em construção e  atualmente está hospedado na 
UFAM, devendo ser transferido para o site da SBC oportunamente. Altigran deve 
continuar como Webmaster por um ano.  

• VLDB no Brasil – Altigran passou a palavra a Mário Nascimento que informou o 
seguinte: (1) que existe uma expectativa entre os membros do comitê diretivo do 
VLDB de que esta conferência seja realizada no Brasil em 2010. (2) O mesmo foi 
aventado pelo comitê diretivo do ACM SIGMOD com relação à realização do 
ACM SIGMOD de 2011 no Brasil. 

• Regimento da CEBD e SBBD - Por demanda da Diretoria de Eventos e 
Comissões Especiais, foi discutido no Comitê Diretivo a elaboração dos 
regimentos da CEBD e do SBBD. Sandra de Amo está dando acabamento final às 
versões preliminares, com ajuda de Carlos Heuser.  

 
Em seguida passou-se aos itens da pauta. 
 
1. Relato do Coordenador do Comitê de Programa do SBBD 2008. 
 
1.1 Composição do Comitê de Programa- A comissão de avaliação foi composta de 61 
membros, sendo 44% estrangeiros e 56% brasileiros. A taxa de renovação da comissão 
foi de 42% com relação ao comitê de programa de 2007. Entre os estrangeiros, esta taxa 
de renovação foi de 44% e entre os brasileiros foi de 41%. Cada artigo submetido foi 
avaliado por pelo menos 3 membros do comitê de programa. No total foram realizadas 
252 avaliações. 
 
 1.2 Processo de Avaliação dos papers submetidos ao SBBD 2008- Sandra fez um breve 
relato do processo de avaliação dos artigos submetidos ao SBBD 2008. Foram 
submetidos 106 abstracts dos quais 52 (49%) em ingles e 54 (51%) em portugues. Dez 
abstracts submetidos foram exclusivamente de autores  estrangeiros. Dentre os 106 
abstracts submetidos, 57 foram para a trilha de Pesquisa e 49 para a trilha de Aplicações. 
Somente 84 dos abstracts foram efetivamente submetidos posteriormente como full 
papers, sendo 49 para a trilha de pesquisa e 35 para a trilha de Aplicações. Foram aceitos 



no total 21 artigos, o que dá uma taxa de aceitação de 25%. Dentre estes 21 artigos, 14 
foram da trilha de Pesquisa (taxa de aceitação de 28%) e 7 da trilha de Aplicações (taxa 
de aceitação de 19%). Quanto ao idioma dos artigos, as porcentagens dos artigos em 
ingles submetidos às trilhas de Pesquisa e Aplicações foram respectivamente de 61% e 
34%.  
   
1.3 Special Issue com os melhores artigos- Sandra anunciou que os melhores artigos 
seriam convidados a submeter versões estendidas para o Information Sciences Journal da 
editora Elsevier, atualmente classificado como periódico Qualis A, com fator de impacto 
de 2,147. As versões estendidas devem conter 30% de material novo com relação ao 
paper apresentado no SBBD. Esta edição especial será realizada em conjunto com o 
SBES. Deverá ser composta de 5 artigos do SBBD e 5 artigos do SBES. Os artigos 
convidados deverão passar por novo processo de revisão. Cada artigo será avaliado por 
pelo menos 3 revisores, sendo dois que não participaram do processo de revisão da 
versão original para o SBBD, e um escolhido entre os que revisaram o artigo original.  

 
1.4 Escolha do melhor paper (Prêmio José Castilho) – Sandra de Amo relatou o    
processo de escolha do melhor artigo do SBBD 2008 como se segue: Sandra propôs uma 
lista de oito potenciais candidatos ao prêmio, dentre os que obtiveram melhores notas 
pelos avaliadores originais, sendo seis artigos da trilha de Pesquisa e dois da trilha de 
Aplicações. Como havia conflito de interesse entre alguns dos autores presentes nesta 
lista e alguns membros do comitê diretivo, decidiu-se que a comissão para escolha do 
melhor artigo fosse composta por Sandra de Amo (UFU), Altigran Soares da Silva 
(UFAM), Angelo Brayner (UNIFOR) e Ana Carolina Salgado (UFPE) que deveriam 
selecionar 3 artigos que receberiam menção honrosa e dentre eles, um receberia o prêmio 
de melhor artigo. A decisão final seria tomada após as apresentações de todos os papers. 
 
1.5 Elaboração da Planilha da Programação – A programação foi elaborada em 
conjunto com a organização local de maneira a se ter o minimo possivel  de paralelismo 
entre as atividades, horários fixos para as palestras (sempre na parte da manhã após o 
coffee break) e horários fixos para os tutoriais (sempre na parte da tarde após o coffee 
break). 
 
2. Relato do Coordenador do Comitê Organizador do SBBD 2008 – Ricardo Torres 
 
Ricardo Torres fez uma exposição do orçamento do SBBD 2008, que ficou em torno de 
R$ 310.000,00 até o momento. Fez também um balanço da receita arrecadada através dos 
órgãos de fomento, patrocinios de empresas privadas e inscrições. Cecilia Rubira, 
coordenadora geral do comitê organizador do SBES 2008 ressaltou a importância de se 
substituir os anais impressos por anais eletrônicos, prática utilizada pelo SBBD 2008 e 
não totalmente aprovada pelo SBES 2007, cujos anais também foram impressos em papel, 
ainda que num formato simples.  
 
3.   SBBD 2009 - Serão convidados a ingressar no Comitê Diretivo o Prof. Wagner Meira, 
DCC/UFMG, como coordenador dos tutoriais 2009 e Coordenador do CP 2010 e a Profa. 
Marta Matoso, COPPE/UFRJ, como Membro Sênior convidado em substituição ao Prof. 



Caetano Traina que termina seu mandato de 2 anos. Deixam o comitê diretivo atual: 
Caetano Traina (membro senior que completa 2 anos de CD) e Carlos Heuser que 
completou o mandato de 5 anos. Foi aprovada a seguinte composição da equipe 
responsável pela organização local e cientifica do SBBD 2009: 
  

• Comitê Diretivo  
      Sandra de Amo (UFU) - Presidente, 
 Angelo Brayner (UNIFOR)- Coordenador do Comitê de Programa 2009, 
 Wagner Meira Jr. (UFMG) - Coordenador dos Tutoriais 2009,  
 Altigran Soares da Silva (UFAM),  
 Mário Nascimento (University of Alberta – Canadá)  
 Marta Mattoso (UFRJ). 

 
• Organização local 

      SBBD - Bernadete Lóscio (UFC)  
      SBES - Vania Vidal (UFC) 

• Eventos Satélites  
       Coordenador da II Sessão de Pôsteres: Valéria Times (UFPE) 

 Coordenador da V Sessão de Demos: Fernanda Baião (UNIRIO) 
             Coordenador do VIII WTDBD: Edleno Moura (UFAM)  

    
A coordenação  dos Workshops Conjuntos SBBD-SBES 2009 será de responsabilidade 
da comunidade de Banco de Dados e o nome do Coordenador será indicado 
posteriormente.  
 
4. Relato do Coordenador Geral da Comissão Organizadora do SBBD 2009. 

Bernadete Lóscio, coordenadora geral da Comissão Organizadora do SBBD 2009 fez 
uma breve exposição da viabilidade da realização do SBBD-SBES 2009 em Fortaleza.  
Propôs algumas datas para a realização do SBBD-SBES 2009. Ficou acordada a 
semana de 5 a 9 de outubro de 2009. Tal data ainda não é definitiva, devendo ser 
discutida na Reunião da CEES em 16 de Outubro.  

 
5. SBBD 2010, 2011, 2012 

As seguintes propostas foram aprovadas para os próximos SBBD. 
2010 – Rio de Janeiro 
2011 – Belo Horizonte 
2012 – Porto de Galinhas  

  
6. Relato sobre a Trilha de Aplicações – Sandra de Amo 

Sandra fez um breve balanço da primeira experiência da Trilha de Aplicações. O 
objetivo da trilha não foi plenamente atingido nesta primeira edição da trilha, não 
tendo havido submissões de um público mais amplo que normalmente não submetem 
artigos para o SBBD.  Além disto, a qualidade dos papers submetidos a esta primeira 
edição não foi boa. Cristina Ciferri (USP – São Carlos) relatou uma pesquisa que fez 
com os participantes das duas sessões técnicas da Trilha de Aplicações. O resultado 
foi amplamente positivo. Alberto Laender expôs sua preocupação de que a Trilha de 



Aplicações atraia principalmente submissões de baixa qualidade que não seriam 
aceitas normalmente na trilha de pesquisa tradicional do SBBD. Houve algumas 
sugestões sobre medidas a serem aplicadas no próximo ano para atrair um público do 
setor industrial e empresarial para esta trilha.  Foi consenso geral de que a trilha de 
aplicações deva ser reeditada no próximo SBBD. 
 

7. Workshop Brasil – India 
Altigran expos uma proposta de instanciar para a área de Data Management as 
iniciativas de interação Brasil-India atualmente em curso na Associação Brasileira de 
Ciências (ABC)  e no Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT). O objetivo destas 
iniciativas é de fomentar a definição de projetos de cooperação entre as comunidades 
cientificas dos dois países. Altigran propôs a realização de um workshop durante o 
SBBD 2009 onde participariam pesquisadores convidados da India e pesquisadores 
brasileiros interessados em uma possivel colaboração com pesquisadores indianos. O 
objetivo seria também preparar os pesquisadores brasileiros para a submissão de 
projetos a possiveis editais de cooperação que seriam eventualmente lançados pelos 
órgãos de fomento a partir do próximo ano. O formato do workshop envolveria a 
apresentação de artigos e a formação de grupos de trabalho. Foi proposto o nome de 
Alberto Laender para a coordenação deste workshop. A proposta foi aprovada por 
unanimidade.  

  
8. Novo Veículo de Publicação da CEBD – Mário Nascimento 

Mario Nascimento expôs uma proposta para a criação de um novo veiculo para a 
publicação dos anais do SBBD. Trata-se de uma revista, editada pela SBC, que 
receberia submissões em fluxo continuo durante o ano. Os artigos aceitos para 
apresentação no SBBD seriam escolhidos dentre os artigos aceitos para publicação 
nesta revista. Mais detalhes sobre esta proposta seriam fornecidos durante o Painel do 
SBBD “Revisitando o lema ‘Publish or Perish’” do dia 15 de Outubro. A idéia foi 
bem recebida pelos participantes da reunião da CEBD.  

 
9. Programa de Apoio a Alunos pela CEBD – Sandra de Amo 

Sandra fez um relato sobre o processo de ajuda financeira fornecida pela CEBD para 
alunos participarem do SBBD 2008. Tal prática teve inicio no SBBD 2007, tendo 
sido considerada altamente positiva. Foi consenso no Comitê Diretivo,  que a ajuda 
fosse dada a alunos que tiveram trabalhos aceitos na V Sessão de Demos e VII 
WTDBD, como ocorreu na primeira experiência em 2007. Decidiu-se que o total dos 
recursos alocados para esta ajuda não deveria ultrapassar 10% do saldo da CEBD na 
SBC (R$ 7000,00). Por uma questão de facilitar a prestação de contas da SBC optou-
se pelo pagamento de passagens aéreas e inscrição na SBC ou pagamento da anuidade 
SBC do aluno. Vania Vidal, coordenadora do WTDBD e Vanessa Braganholo, 
coordenadora da Sessão de Demos, após consulta aos alunos que tiveram artigos 
aceitos em seus respectivos eventos, forneceram uma lista de um total de 8 alunos 
solicitantes do beneficio. Sandra salientou que a implementação do processo de ajuda 
financeira foi feita muito em cima da hora, e que no próximo ano será designado um 
membro do comitê de programa (Mario Nascimento) que será responsável por 
articular todo o processo com a antecedência necessária.  


