
Ata	de	Reunião	Plenária	da	Comissão	Especial	em	Segurança	da	
Informação	e	de	Sistemas	Computacionais	(CESeg)	

 

Os	 Membros	 da	 Comissão	 Especial	 em	 Segurança	 da	 Informação	 e	 de	 Sistemas	
Computacionais	 (CESeg)	 reuniram-se	 em	 plenária	 no	 dia	 10	 de	 novembro	 de	 2015,	 das	
18h:30min	às	20h:35min,	durante	o	XV	Simpósio	Brasileiro	em	Segurança	da	Informação	e	de	
Sistemas	Computacionais	(SBSeg),	em	Florianópolis-SC.	

Assinaram	a	 lista	de	presença	da	reunião	26	participantes,	conforme	a	 listagem	anexa	a	essa	
Ata.	A	reunião	plenária	iniciou	com	a	exposição	do	Coordenador	da	CESeg,	prof.	Aldri	Luiz	dos	
Santos,	que	apresentou	a	pauta	da	reunião,	que	foi	seguida	em	sua	íntegra.	A	pauta	teve	oito	
itens:	Histórico	 do	 evento;	Extrato	 financeiro	 da	 Comissão;	 Relato	 da	 Coordenação	Geral	 do	
SBSeg	2015;	Relato da Coordenação de Programa do SBSeg 2015;	Relato	da	Coordenação	Geral	
do	SBSeg	2016;	Votação	das	propostas	organização	das	próximas	edições	SBSeg;	Atualização	
do	Comitê	Consultivo;	Assuntos	gerais	e	anúncios.	A	 respeito	do	histórico	do	evento,	o	prof.	
Aldri	 Santos	 fez	 um	 breve	 relato	 do	 histórico	 do	 SBSeg	 e	 depois	 o	 prof.	 Maziero	 e	 Joni	
comentaram	a	origem	do	evento,	que	aconteceu	quando	o	prof.	Joni	convidou	o	prof.	Maziero	
para	 organizar	 o	WSeg	 há	 15	 anos,	 o	 que	 com	 o	 apoio	 da	 comunidade	 se	 transformou	 no	
SBSeg.	Sobre	o	Extrato	financeiro	da	Comissão,	foi	apresentado	o	saldo	da	conta	corrente	da	
comissão,	gastos	ao	longo	do	ano	e	comentado	o	possível	apoio	da	comissão	a	organização	do	
SBseg2015,	devido	à	problemas	de	receita	em	função	do	momento	econômico	recente	do	pais	
e	a	impossibilidade	de	prever	tal	cenário	quando	o	evento	começou	a	ser	organizado	em	2014.	

O	 próximo	 assunto	 da	 plenária	 foi	 o	 relato	 da	 Coordenação	 Geral	 do	 SBSeg	 2015,	 onde	 a	
professora	Michelle	Wangham,	em	nome	da	organização	do	evento,	apresentou	o	comitê	de	
organização	completo	do	SBSeg	2015,	agradeceu	a	todos,	fez	comentários	sobre	a	dificuldade	
de	 organização	 do	 evento	 em	 cenário	 econômico	 nacional	 adverso,	 apesar	 da	 divulgação	
intensa	feita	através	do	Facebook	e	outras	mídias,	inclusive	locais.	Foi	comentado	também	que	
o	SBSeg	só	tem	ISSN	de	CDROM,	e	da	dificuldade	de	oferta	dos	anais	apenas	em	digital,	devido	
à	 ausência	 de	URL	 permanente	 para	 hospedar	 digitalmente	 os	 anais,	 requisito	 para	 solicitar	
outro	 ISSN.	Além	de	relataram	as	dificuldades	no	uso	do	ECOS	principalmente	com	relação	a	
vinculação	 de	 inscrição	 de	 autor	 ao	 artigo	 aceito.	 Relatou	 também	 que	 houveram	
aproximadamente	 171	 participantes	 que	 haviam	 pago	 a	 inscrição,	 sendo	 que	 mais	 40%	 do	
público	eram	estudantes.		Haviam	se	registrado	aproximadamente	288	participantes	até	a	data	
de	 reunião	 da	 CESeg.	 Também	 foi	 comentado	 que	 o	 	 BDBComp	 tem	 limitações	 como	
repositório	de	artigos	do	evento,	dado	que	o	engine	de	busca	do	google	não	indexa	tal	base.	
	
A	seguir,	houve	o	relato	da	Coordenação	de	Programa	do	SBSeg	2015,	e	o	prof.	Maziero	falou	
em	 nome	 do	 comitê	 de	 programa,	 relatou	 que	 para	 a	 trilha	 de	 artigos	 completos	 foram	
submetidos	77	artigos,	dos	quais	23	foram	aceitos	para	publicação	(cerca	de	30%	do	total).	O	
processo	de	revisão	durou	aproximadamente	40	dias,	sendo	que	cada	membro	do	comitê	teve	
em	média	de	6-7	artigos	para	revisar,	tendo	sido	solicitadas	4	avaliações	por	artigo	e	alcançado	
pelo	menos	3	concluídas;	um	artigo	aceito	foi	retirado	dos	anais	a	pedido	dos	autores	no	dia	
anterior	 a	 reunião	plenária.	Na	 trilha	 de	 resumos	 estendidos	 foram	 submetidos	 32	 resumos,	
dos	 quais	 14	 foram	 aceitos	 para	 publicação,	 sendo	 que	 os	membros	 do	 comitê	 tiveram	 em	
média	 de	 3	 artigos	 para	 revisar,	 num	período	de	 20	dias,	 foram	 solicitadas	 4	 avaliações	 por	
artigo,	 para	 obter	 ao	 menos	 3,	 o	 que	 foi	 alcançado	 com	 sucesso.	 Considerações	 gerais:	 a	



maioria	dos	avaliadores	executou	as	suas	revisões	no	prazo,	aproximadamente	10%	a	entrega	
alguns	 dias,	 aproximadamente	 10%	 não	 fizeram	 todas	 as	 avaliações	 e	 1	 avaliador	 “não	
respondeu	as	atribuições	de	revisão”,	apesar	de	insistentes	tentativas	de	contato.	Além	disto,	
25%	das	submissões	não	respeitaram	a	restrição	de	“double-blind	review”,	e	os	chairs	tiveram	
de	 editar	 os	 arquivos	 PDF	 para	 remover	 as	 identificações	 dos	 artigos,	 sendo	 que	 2	 artigos	
estavam	totalmente	fora	do	formato,	e	foi	solicitado	reenvio	dos	artigos.	
	
O	próximo	assunto	foi	o	relato	da	Coordenação	Geral	do	SBSeg	2016,		o	prof.	Igor	apresentou	
as	 instalações	 do	 instituto	 de	 computação	 da	 UFF,	 infraestrutura	 hoteleira	 das	 imediações,	
logo,	deadlines	e	comitê	de	organização	do	SBSeg	2016	(sbseg2016.ic.uff.br).	A	seguir,	o	prof.	
Aldri	 apresentou	 o	 quadro	 atual	 sobre	 os	 candidatos	 à	 organização	 dos	 próximos	 edições	
SBSeg.	Para	2017	ficou	definido	a	candidatura	de	Brasília,	e	para	2018	a	possibilidade	de	ser	a	
Unicamp,	e	2021	a	UFRN.		

O	próximo	assunto	foi	a	Atualização	do	Comitê	Consultivo,	Deixaram	o	comitê	consultivo	os	
professores	 Altair	 O.	 Santin,	 Ricardo	 Dahab	 e	 Jeroen	 van	 de	 Graaf.	 Ingressaram	 no	 comitê	
consultivo	 os	 professores	 (as)	 Michelle	 Wanghan	 (CG	 2014),	 Carlos	 Maziero	 (CP	 2014)	 e	
Marjory	Cristiany	da	Costa	Abreu	(Convidada).	Esta	nova	composição	do	comitê	consultivo	foi	
aprovada	por	unanimidade.	

Por	 fim,	nos	Assuntos	 gerais	 e	 anúncios, o	prof.	Aldri	 Santos	 fez	um	 relato	 sobre	 a	 reunião	
com	 a	 diretoria	 da	 SBC,	 onde	 foram	 discutidos	 assuntos	 como	 a	 emissão	 de	 pareceres	
(posicionamento),	 a	 verificação	 se	 repositório	 de	 material	 digital	 (DBcomp)	 atende	 a	 nossa	
comunidade,	 questões	 sobre	 a	 segurança	 dos	 JEMS,	 ECOS,	 e	 como	 a	 comunidade	 pode	
colaborar	para	tornar	esses	sistemas	mais	robustos,	e	sobre	a	viabilidade	técnica	e	financeira	
de	uma	possível	edição	especial	dos	anais	do	SBSeg	em	um	Journal.	

Estiveram	presentes	as	seguintes	pessoas:	

1. Jeroen	Van	de	Graaf		
2. Altair	O.	Santin	
3. Eduardo	Souto		
4. Carlos	Maziero		
5. Raul	Ceretta	Nunes		
6. Routo	Terada		
7. Joni	Fraga		
8. Michele	Nogueira	Lima	
9. Marcos	Aurélio	Amaral	Henrique	
10. Carlos	Eduardo	da	Silva	
11. Marjory	da	Costa	Abreu	
12. Emerson	Ribeiro	de	Mello	
13. Rodrigo	Oliveira	
14. Luiz	Fernando	Rust	
15. Raphael	C.	S.	Machado	
16. Davidson	Rodirgo	Boccardo	
17. André	Ricardo	Abed	Gregio		
18. Rafael	Timóteo	de	Souza	Jr		



19. Diego	de	Freitas	Aranha		
20. Rafael	Misoczki	
21. Marinho	Barcellos		
22. Leonardo	Oliveira	
23. Paulo	Licio	de	Geus		
24. Otto	Carlos	Duarte	
25. Igor	Monteiro	Moraes	
26. Eduardo	Luzeiro	Feitosa		

	
Curitiba,	10	de	novembro	de	2015.	


