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 08 de novembro de 2016, das
18h:05min às 19h:45min, durante o XVI Simpósio Brasileiro em Segurança da
Informação e de Sistemas Computacionais (SBSeg), em Niterói-RJ.
Assinaram a lista de presença da reunião 19 participantes, conforme a listagem anexa
a essa Ata. A reunião foi presidida pelo Vice Coordenador da CESeg – prof. Eduardo
Luzeiro Feitosa, devido a ausência, por motivo de viagem, do prof. Aldri dos Santos
(coordenador da CESeg). A plenária iniciou com a exposição da pauta, seguida em sua
íntegra, contendo 9 itens: 1) Histórico do evento; 2) Extrato financeiro da Comissão; 3)
Relato da Coordenação Geral do SBSeg 2016; 4) Relato da Coordenação de Programa
do SBSeg 2016; 5) Relato da Coordenação Geral do SBSeg 2017; 6) Votação das
propostas organização das próximas edições SBSeg; 7) Eleição Coordenação da
CESeg e atualização do Comitê Consultivo; 8) Votação sobre Formato dos Artigos e 9)
Assuntos gerais e anúncios. A respeito do histórico do evento, o prof. Eduardo Feitosa
fez um breve relato do histórico do SBSeg. Sobre o Extrato financeiro da Comissão,
foi apresentado o saldo da conta corrente da comissão, incluindo os gastos ao longo do
ano. Também foi mostrado que, apesar da crise, o SBSeg 2015 foi superavitário. Por
fim, foi comentado que será montada uma comissão para estudar a aplicação dos
recursos do saldo em benefício da comunidade da CESeg.
O próximo assunto tratado na reunião plenária foi o relato da Coordenação Geral do
SBSeg 2016. O professor Igor Monteiro Morais usou da palavra em nome da
organização do evento e apresentou o comitê de organização completo do SBSeg 2016,
agradeceu a todos, fez comentários sobre a dificuldade de organização do evento em
cenário econômico nacional adverso. Foram relatadas dificuldades no uso do ECOS,
principalmente com relação a vinculação de inscrição de autor ao artigo aceito e controle
de inscritos. Foi relatada também dificuldade no acesso a conta do banco do Brasil para
controle do saldo do evento. Relatou também que houveram aproximadamente 323
participantes que haviam pago a inscrição ou sido isentados da mesma, sendo que mais
48% do público foi de estudantes. Relatou que no SBSeg 2016 houveram 149
renovações/novas associações à SBC. Havendo se registrado aproximadamente 349
participantes, mas que ainda não efetuaram o pagamento.
A seguir, houve o relato da Coordenação de Programa do SBSeg 2015, e o prof.
Pedro Braconnot Velloso falou em nome do comitê de programa, relatando que para a
trilha de artigos completos foram submetidos 88 artigos, dos quais 32 foram aceitos para
publicação (cerca de 36% do total). Todos os artigos tiveram no mínimo 3 revisões, mas
a grande maioria recebeu 4 revisões. Tendo sido trocas 127 mensagens para resolução
de conflitos. Também relatou que não houve chamada para artigos curtos neste ano.
Por fim, informou que o comitê de programa foi ampliado, passando de 46 a 56
membros, sendo 12 novos membros.
O próximo assunto foi o relato da Coordenação Geral do SBSeg 2017, onde o prof.
Rafael Timóteo de Souza Jr. apresentou a infraestrutura do departamento de

Engenharia Elétrica da UnB, possível local para abrigar o SBSeg 2017. Foi apresentado
o comitê de organização do evento, datas e demais informações relativas a organização
do SBSeg 2017 (http://sbseg2017.redes.unb.br/). A seguir, o prof. Feitosa apresentou o
quadro atual sobre os candidatos à organização dos próximos edições SBSeg. A
profa. Márjory Da Costa-Abreu apresentou, por videoconferência, as instalações do
Instituto Metrópole Digital (CIVT) da UFRN, infraestrutura das imediações, data
possíveis para o evento e comitê de organização do SBSeg 2018. Para 2019 ficou
definido a candidatura de Universidade de São Paulo (USP) sob a coordenação dos
professores Routo Terada e Daniel Macedo Batista. Já para 2020 existe a possibilidade
do SBSeg ser realizado em Santa Maria, sob a coordenação do prof. Raul Cereta
Nunes. Possíveis candidaturas para 2021 e 2022 foram citadas, mas ainda será preciso
discutir mais.
O próximo assunto foi a Eleição Coordenação da CESeg e atualização do Comitê
Consultivo. O prof. Raul Cerreta Nunes coordenou a eleição da coordenação da CESeg
para o período 2016-2018. Por unanimidade, a plenária elegeu o prof. Eduardo Luzeiro
Feitosa como coordenador da CESeg e o prof. Altair Olivo Santin como vice
coordenador. Deixaram o comitê consultivo os professores Eduardo James Pereira
Souto (CG 2013), Raul Cerreta Nunes (CP 2013) e Márjory Da Costa-Abreu
(Convidada). Ingressaram no comitê consultivo os professores Igor Monteiro Moraes
(CG 2016), Pedro Braconnot Velloso (CP 2016) e Daniel Macedo Batista (Convidado).
Esta nova composição do comitê consultivo foi aprovada por unanimidade.
Em seguida passou-se a uma breve discussão e Votação sobre Formato dos Artigos
para submissão ao SBSeg. A escolha foi feita entre 4 opções que foram acordadas no
comitê consultivo. A primeira opção (1) foi manter o atual padrão dos artigos, com 14
páginas no formato da SBC. A segunda opção (2) foi usar o formato SBC e aumentar o
tamanho dos artigos para 16 páginas. A terceira opção (3) foi usar o padrão IEEE com
coluna dupla e 7 páginas. A quarta e úlitma opção (4) foi usar o padrão IEEE com coluna
dupla e 8 páginas. Após a votação, a opção 1 foi escolhida, o que mantém o formato
atual da SBC nos artigos do SBSeg.
Por fim, nos Assuntos gerais e anúncios, o prof. Feitosa fez um relato sobre a reunião
com a diretoria da SBC, onde foram discutidos assuntos como a nova regra para
promoção de eventos da SBC (10% do lucro vai para Secretaria Regional), avaliação
da segurança do JEMS e interação da CESeg com o TSE.
Estiveram presentes as seguintes pessoas:
1. Routo Terada
2. Raul Ceretta Nunes
3. Raphael C. S. Machado
4. Rafael Timóteo de Souza Jr
5. Pedro Braconnot Velloso
6. Paulo Licio de Geus
7. Miguel Elias Mitre Campirta
8. Michele Wangham
9. Marcos Aurélio Amaral Henrique
10. Luiz Fernando Rust

11. Leonardo Oliveira
12. Igor Monteiro Moraes
13. Fabio Borges
14. Eduardo Luzeiro Feitosa
15. Daniel Macedo Batista
16. Celio Albuquerque
17. Antônio Augusto de Aragão Rocha
18. André Ricardo Abed Gregio
19. Altair O. Santin
Niterói, 08 de novembro de 2016.

