Ata da reunião da Comissão Especial em Segurança da Informação e Sistemas
(CESeg) da Sociedade Brasileira de Computação (SBC), realizada em Santos SP, de 18
a 20h do dia 29 de agosto de 2006, durante o evento SBSeg 2006.
Estiveram presentes a esta reunião: Carlos Maziero (PUCPR), Clóvis Torres Fernandes
(ITA), Gabriela Conceição (SBC), Jorge Nakahara (Unisantos), José Eduardo Brandão
(UFSC), José Parente de Oliveira (ITA), Luciano Gaspary (UFRGS), Luiz Rust da Costa
Carmo (UFRJ), Maria Clícia Stelling de Castro (UERJ), Michelle Wangham (UFSC), Lau
Cheuk Lung (PUCPR), Paulo Sérgio Barreto (USP), Rafael Obelheiro (UFSC) e Ricardo
Dahab (Unicamp). A reunião foi presidida e secretariada por Carlos Maziero (PUCPR) e
Ricardo Dahab (Unicamp), respectivamente coordenador e vicecoordenador desta
comissão. Os seguintes tópicos foram discutidos:
1) Os coordenadores do Comitê de Programa do SBSeg 2006, Paulo Lício de Geus
(Unicamp) e Paulo Barreto (USP), fizeram uma breve exposição do processo de submissão
e dos resultados obtidos. Ambos sugeriram que seja definido um plano de atividades para
os coordenadores de programa das próximas edições, para simplificar o trabalho dos
próximos coordenadores. A profa. Maria Clícia (UERJ) sugeriu à SBC que seja criado um
pequeno manual de operação do JEMS, o sistema de controle de submissões de artigos da
SBC.
2) Gabriela Conceição (SBC) esclareceu alguns procedimentos e regras da SBC para a
organização financeira dos eventos por ela promovidos. Neste momento, Carlos Maziero
falou sobre o papel dos coordenadores da CESeg e dos excoordenadores de evento na
transmissão do conhecimento sobre a organização dos eventos.
3) Os coordenadores de organização do SBSeg 2006, Jorge Nakahara (Unisantos) e
Fabrício Barbosa da Silva (Unisantos) expuseram um resumo dos aspectos organizacionais
e financeiros do evento. Segundo ele, os custos de aluguel do espaço físico e de hotelaria
foram elevados, mas os resultados do evento foram positivos; houve cerca de 155
participantes inscritos. Finalmente, o prof. Nakahara propôs que seja criado um guia de
organização de eventos que complemente o guia da SBC.
4) Carlos Maziero (PUCPR), coordenador da CESeg, apresentou um relato de assuntos
discutidos na reunião das CEs ocorrida em julho último no Congresso da SBC em Campo
Grande, MS. Os principais temas relatados foram: a necessidade de publicar em anais
separados os artigos completos e os resumos; a estruturação dos anais em CD, que deve
seguir a dos anais impressos, com números de páginas, índice e demais componentes; a
definição para breve de um sistema de cessão parcial de copyright para os artigos
publicados nos eventos, para proteger juridicamente a SBC e a necessidade de usar o JEMS
para carregar as versões finais dos artigos.
5) A SBC solicitou a cada Comissão Especial a definição de um comitê consultivo que
responda pela orientação da área e dos seus eventos. Após discussão, os presentes
definiram a seguinte composição do comitê consultivo desta comissão especial: o
coordenador e o vicecoordenador da CE (2 pessoas), um coordenador de programa e um
coordenador de organização de cada uma das três últimas edições do SBSeg (até 6 pessoas)
e pesquisadores convidados por esses membros, para constituir um comitê consultivo com
até 9 membros. O comitê consultivo se renova anualmente, após a realização do SBSeg, e
sua composição deve buscar o equilíbrio entre as área de segurança da informação e de

sistemas computacionais.
6) Carlos Maziero informou que a CAPES solicitou a cada CE a elaboração de uma lista com
15 a 20 eventos de interesse da respectiva comunidade, indicando para cada um seus
principais indicadores de qualidade e a qualificação (nível Qualis) sugerida pela comissão
especial para os mesmos, de acordo com as regras do documento de área da computação.
7) Gabriela Conceição (SBC) informou que os organizadores de eventos devem tomar
cuidado com a concessão excessiva de isenções de inscrição, para não prejudicar
financeiramente o evento nem as atividades de apoio da SBC.
8) Carlos Maziero informou que o Comitê Gestor da Internet Brasil (CGIBR) está
negociando um pacote de patrocínio de eventos da SBC na área de Internet, que poderá
beneficiar o SBSeg. Informou também que os dados solicitados à nossa CE para candidatar
o SBSeg a receber parte desses recursos já foram encaminhados à SBC.
9) Ricardo Dahab informou que a IFIP (International Federation on Information
Processing) solicitou a indicação de um membro de nossa comunidade para representar o
Brasil no TC11 (Technical Committee on Security). Após discussões, foi indicado como
representante o prof. Carlos Maziero (PUCPR).
10) O prof. Luiz Rust candidatouse para organizar o SBSeg em 2007, no NCE/UFRJ. As
coordenações do comitê de programa, de minicursos e de tutoriais serão definidas em
conjunto pelo comitê consultivo e o prof. Rust. Fica também registrada a précandidatura
do prof. Luciano Gaspary (UFRGS) para organizar o evento em 2008.
11) O prof. Jorge Nakahara sugeriu que nas próximas edições do SBSeg o processo de
revisão seja completamente anônimo (double blind), conforme a tradição dos eventos
internacionais na área de criptografia; sugeriu também que seja limitado o número de
artigos aceitos de um mesmo autor. Após debates, o prof. Ricardo Dahab (Unicamp)
sugeriu que essas questões sejam analisadas pelo comitê consultivo.
12) Finalmente, o prof. Carlos Maziero comunicou a mudança na coordenação desta CE:
conforme havia sido definido na reunião desta comissão em 2005, o prof. Ricardo Dahab
assume a coordenação desta comissão e o prof. Luciano Gaspary assume sua vice
coordenação, ambos com mandato até agosto de 2008. Sendo o que tínhamos a relatar,
encerramos.
Santos SP, 31 de agosto de 2006.
Prof. Carlos Maziero (PUCPR), coordenador
Prof. Ricardo Dahab (Unicamp), vicecoordenador

