
 

 

 
Mensagem dos Coordenadores do Comitê de Programa 
 

O Simpósio Brasileiro em Segurança da Informação e de Sistemas 
Computacionais, SBSeg, iniciou em 2001 e desde então vem amadurecendo e ganhando 
em qualidade. Por exemplo, este ano conta com apoio da IFIP, além da SBC. Nesse 
contexto, ser responsável pelo programa técnico da oitava edição do evento representa 
uma honra e, ao mesmo tempo, um desafio. 

Buscando qualificar ainda mais o evento, o SBSeg´08 traz uma série de 
inovações. A primeira delas é a concepção do programa técnico com dois processos 
seletivos independentes, mas complementares: artigos completos e resumos estendidos. 
Ao contrário de edições anteriores, os resumos estendidos foram submetidos e revisados 
em um período posterior e não concomitante à seleção dos trabalhos completos. Além 
disso, buscou-se valorizar nos resumos estendidos trabalhos com propostas inovadoras, 
em andamento, porém sem resultados, fomentando a discussão de pesquisa de ponta no 
evento. 

A segunda inovação em 2008 foi um processo seletivo de trabalhos completos 
com anonimato de autores, ou seja, “duplamente cego”.  Mesmo que imperfeito, o 
anonimato de autores confere maior isenção na avaliação de trabalhos. Em contrapartida 
ao anonimato dos autores, a identidade dos revisores de cada  trabalho não foi ocultada 
entre os mesmos, ajudando a responsabilizar os revisores por suas avaliações. 
Acreditamos que o resultado foi bastante positivo. 
 Dando continuidade ao processo de internacionalização das edições anteriores, o 
SBSeg´08 manteve em seu comitê diversos membros radicados no exterior e agregou 
pesquisadores de renome internacional na área de segurança. Dos seus 46 membros, 11 
são estrangeiros (23%). Apenas com a colaboração voluntária e qualificada deste comitê 
de programa, e seus revisores designados, foi possível que as diversas etapas do 
processo pudessem ser cumpridas à risca, sem atrasos, em relação ao que fora planejado 
logo após o SBSeg’07. 
 Na edição 2008, foram submetidos ao SBSeg 56 artigos completos e 24 resumos 
estendidos. O processo de revisão de artigos completos foi composto de três etapas. Na 
primeira, foram designados no mínimo quatro membros do comitê de programa para 
avaliar, independentemente, cada artigo. Cuidamos, dentro do possível, para que as 
notas atribuídas fossem justificadas em cada parecer e que não houvesse artigo sem 
revisões qualificadas. Na segunda, os revisores discutiram as avaliações de forma 
conjunta, com especial atenção aos conflitos de opinião. Os revisores foram estimulados 
a discutir suas avaliações com os demais responsáveis pelo mesmo artigo. Na terceira, 
os resultados das avaliações foram apresentados aos membros do comitê de programa, 
sem identificar os artigos, para que fossem discutidos globalmente e decidido, de 
maneira imparcial, o ponto-de-corte. Cabe mencionar que os coordenadores 
submeteram um artigo cada um, e a avaliação destes trabalhos foi gerenciada por um 
membro do comitê de programa, que alocou os artigos a quatro revisores anônimos 
independentes. Como resultado, 17 dos 56 artigos completos foram selecionados, 
perfazendo uma taxa de aceitação de 30,3%.  
 Os resumos estendidos foram avaliados por três membros do comitê de 
programa, que produziram pelo menos duas avaliações para cada resumo. Como 
resultado, das 24 submissões de resumos estendidos, foram selecionadas 12, ou seja, 
50%. Dois resumos serão apresentados no início de cada uma das seis sessões técnicas 
do SBSeg´08, criando um ambiente propício à discussão. 
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 A qualidade do programa do SBSeg´08 reflete os procedimentos adotados e a 
dedicação incondicional dos revisores e membros do comitê. Temos convicção de que 
os artigos selecionados servirão de referência para pesquisas futuras na área de 
segurança. A participação no evento de alunos de graduação e pós-graduação, de 
professores, pesquisadores e demais profissionais da Indústria contribuirá para a 
qualificação de recursos humanos na área de segurança, em todos os níveis. 
 O sucesso de um evento depende da qualidade de seu programa técnico, e este 
depende da colaboração qualificada dos membros do comitê de programa e da 
organização, tanto ao atrair submissões qualificadas da comunidade como ao selecionar 
trabalhos. Gostaríamos, então, de agradecer aos autores, pelas submissões, e aos 
membros do comitê de programa, pelo trabalho voluntário na seleção dos artigos. Em 
particular, gostaríamos de agradecer aos professores Carlos Alberto Maziero (PUCPR) e 
Célio Vinicius Neves de Albuquerque (UFF), por atenderem diversas demandas extras.  
 Gostaríamos de agradecer, por fim, aos professores Luciano Paschoal Gaspary e 
Raul Fernando Weber, coordenadores gerais, pela confiança depositada ao nos convidar 
a coordenar o comitê de programa, e pelo suporte que nos foi dado. Fazemos votos que 
o SBSeg´08 seja uma experiência marcante e muito proveitosa para todos.  
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