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Os Membros da Comissão Especial em Segurança da Informação e de Sistemas 
Computacionais (CESeg) reuniram-se em plenária no dia 07 de novembro de 2017, 
das 18h:15min às 20h:20min, durante o XVII Simpósio Brasileiro em Segurança da 
Informação e de Sistemas Computacionais (SBSeg), em Brasília-DF. 

Assinaram a lista de presença da reunião 24 participantes, conforme a listagem anexa 
a essa Ata. A reunião foi presidida pelo Coordenador da CESeg, prof. Eduardo 
Feitosa. A plenária iniciou com a exposição da pauta, seguida em sua íntegra, 
contendo 10 itens: i) Abertura; ii) Extrato financeiro da comissão; iii) Relato da 
Coordenação de Organização do SBSeg 2017; iv) Relato da Coordenação do Comitê 
de Programa do SBSeg 2017; v) Apresentação da Coordenação Geral do SBSeg 
2018; vi) Apresentação da proposta de organização do SBSeg 2019; vii) Votação e 
indicação das próximas edições do SBSeg; viii) Votação do novo regimento da CESeg; 
ix) Atualização do Comitê Gestor e x) Assuntos gerais e anúncios.  

O prof. Feitosa fez a abertura da reunião plenária dando boas-vindas a todos os 
participantes e apresentado a pauta do dia. Sobre o extrato financeiro da comissão, 
foi apresentado o saldo da conta corrente da comissão, incluindo os gastos ao longo 
do ano. Também foi comentado que o evento em Niterói resultou em pequeno saldo 
negativo, em função das dificuldades financeiras da FAP do RJ. Foi comentado que 
em função das muitas demandas da CE durante o ano, não foi criada a comissão para 
estudar a aplicação dos recursos do saldo da CESeg, A composição da comissão será 
executada no próximo ano. Por fim, foi informado que devido à dificuldade de 
obtenção de recursos financeiros para o pagamento de contas do evento de 2017, a 
CESeg fez empréstimo do saldo da conte corrente, aprovado pela SBC, até o que o 
valor referente ao patrocínio do CGI seja depositado. 

O próximo assunto tratado na reunião plenária foi o relato da coordenação de 
organização do SBSeg 2017. A professora Edna Canedo fez usou da palavra em 
nome da organização do evento e apresentou o comitê de organização completo do 
SBSeg 2017, agradeceu a todos, fazendo comentários sobre os desafios da 
organização do evento. 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 e da obtenção do dinheiro de patrocínios, relatando a importância 
do patrocínio do CGI para manter o evento em excelente nível de qualidade. Relatou 
também que houveram aproximadamente 228 participantes que haviam pago a 
inscrição ou sido isentados da mesma, sendo que 24% eram estudantes de uma 
caravana do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul (IFMT).   

A seguir, houve o relato da coordenação do comitê de programa do SBSeg 2017. 
O prof. Paulo Lício de Geus falou em nome do comitê de programa, relatando que 
para a trilha de artigos completos foram recebidas 94 submissões, das quais 34 
artigos foram aceitos para publicação (cerca de 36% do total), sendo que a maioria 
dos artigos submetidos (com percentual de submissão acima de 10%) estão 



concentrados em 8 temas da chamada. Na trilha de artigos curtos houveram 34 
submissões, tendo sido aceitos 12 artigos. Não houveram mudança na composição do 
comitê de programa. 
 
O próximo assunto foi a apresentação da coordenação geral do SBSeg 2018, onde 
o prof. Carlos Eduardo da Silva apresentou a infraestrutura do IMD – Instituto 
Metrópole Digital, possível local para abrigar o SBSeg 2018. Foi apresentado o comitê 
de organização do evento, datas e demais informações relativas a organização do 
SBSeg 2018 (http://sbseg2018.imd.ufrn.br/). A seguir, o prof. Daniel Macedo Batista, 
em nome da comissão de organização, fez a apresentação da proposta de 
organização do SBSeg 2019 na USP em São Paulo. 

Seguindo a pauta passou-se a Votação e indicação das próximas edições do 
SBSeg. O prof. Feitosa apresentou o quadro atual de candidatos à organização dos 
próximos eventos. A candidatura da Universidade de São Paulo (USP) em 2019, sob a 
coordenação dos professores Routo Terada e Daniel Macedo Batista foi aprovada. A 
candidatura para 2020 é da UFSM, sob a coordenação do prof. Raul Cereta Nunes, da 
Universidade Federal de Santa Maria- RS, e o SBSeg 2021 será realizado sob a 
coordenação do prof, Roberto Samarone Araújo da Universidade Federal do Para 
(UFPA) . Para 2022 temos como candidato a cidade de Petrópolis com a coordenação 
do prof. Fabio Borges (LNCC) e Raphael C. S. Machado (InMetro). 

O próximo assunto foi a Votação do novo regimento da CESeg. O novo regimento 
atualiza a redação do regimento e, principalmente, altera a composição do comitê 
gestor (anteriormente denominado comitê consultivo), que foi aprovada. Então, 
passou-se a Atualização do Comitê Gestor que é agora composto por 11 membros. 
Deixaram o comitê gestor os professores Leonardo Oliveira (CO 2014), Diego Aranha 
(CP 2014), Michelle Wangham (CO 2015) e Carlos Maziero (CP 2015). Ingressaram 
no comitê consultivo os professores Rafael de Sousa Júnior (CO 2017), Paulo Lício de 
Geus (CP 2017), Carlos Eduardo da Silva (CO 2018), Marcos Simplício Jr (CP 2018), 
Márjory Abreu (convidada), Edna Canedo (convidada) e Aldri Santos (Ex-Coordenador 
CESeg, CG 2016). Esta nova composição do comitê consultivo foi aprovada por 
unanimidade. 

Por fim, nos Assuntos gerais e anúncios, o prof. Otto Duarte questionou a eficiência 
do processo de revisão double-blind, após algumas discussões, o tema se mostrou 
polêmico, então a coordenação da CE se comprometeu a criar uma comissão para 
estudar o assunto e votá-lo oportunamente.  A profa. Michelle Wangham comentou 
que hackathons estão sendo organizados por empresas e que as empresas não 
estavam presentes no evento. A coordenação da CE comentou que esta passando um 
desafio para cada comitê de organização do SBSeg. Para 2018, o desafio será atrair 
mulheres para o evento, em 2019 organizar um hackathon. Estes eventos, a exemplo, 
do salão de ferramentas experimentado em Brasília poderão vir a ser incorporados ao 
SBSeg em edições posteriores. Então, a profa. Michelle com apoio do prof. Santin 
sugeriram a criação de um prêmio (award) para os professores destaques na área de 
segurança, a exemplo do que é feito em outras comunidades, que foi aprovado por 
unanimidade. Será designada uma comissão para cuidar deste assunto para o 
próximo ano. 



Estiveram presentes as seguintes os participantes (IES). 

1. Jeroen van de Graaf (UFMG) 
2. Ricardo Darab (Unicamp) 
3. Lucas Boppre Niehues (UFSC) 
4. Ricardo F. Custodio (UFSC) 
5. Roberto Samarone Araujo (UFPA) 
6. Marjory Cristiany da Costa Abreu (UFRN) 
7. Carlos Eduardo da Silva (UFRN) 
8. Marcos Aurélio Amaral Henrique (Unicamp) 
9. Rafael Timóteo de Souza Jr (UnB) 
10. Edna Dias Canedo (UnB) 
11. Bruno Bogaz Zarpelão (UEL) 
12. Otto Carlos Muniz Bandeira Duarte (UFRJ) 
13. Michele Wangham (Univali) 
14. Rossana Maria de Castro Andrade (UFC) 
15. Rafael Rodrigues Obelheiro (UDESC) 
16. Raul Ceretta Nunes (UFSM) 
17. Marinho Barcellos (URRGS) 
18. Igor Monteiro Moraes (UFF) 
19. Eduardo Souto (UFAM) 
20. Paulo Licio de Geus (Unicamp) 
21. Routo Terada (USP) 
22. Daniel Macedo Batista (USP) 
23. Eduardo Luzeiro Feitosa (UFAM) 
24. Altair O. Santin (PUCPR) 

 
Brasília, 07 de novembro de 2017. 


