
 
Mensagem dos Coordenadores Gerais 
 
 O Simpósio Brasileiro em Segurança da Informação e de Sistemas 
Computacionais (SBSeg) é um evento científico promovido anualmente pela Sociedade 
Brasileira de Computação (SBC). A partir de 2005, concomitantemente à criação da 
Comissão Especial em Segurança da Informação e de Sistemas Computacionais, o 
SBSeg deixou de ser organizado como um workshop e passou a ser um simpósio 
completo. Isso permitiu que, imediatamente, passasse a atender às demandas crescentes 
da comunidade brasileira de pesquisadores e profissionais atuantes na área e assumisse a 
posição de principal fórum no País para a apresentação de pesquisas e atividades 
relevantes ligadas à segurança da informação e de sistemas. 
 Desde que se estabeleceu como simpósio em 2005, o evento foi organizado, com 
grande sucesso, em Florianópolis, em Santos e na cidade do Rio de Janeiro. Nesta 
edição, o SBSeg ocorre de 1º a 5 de setembro na cidade de Gramado, RS, sob a 
organização do Instituto de Informática da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS). O simpósio conta com uma rica variedade de atividades, a saber: 6 sessões 
técnicas de artigos completos e resumos estendidos, 4 minicursos, 3 tutoriais e 4 
palestras proferidos por especialistas brasileiros e estrangeiros, painel e Workshop de 
Trabalhos de Iniciação Científica e de Graduação. 
 Um aspecto fundamental do SBSeg é o comprometimento com a qualidade. 
Tem operado seguindo, rigorosamente, indicadores visando ao atendimento do padrão 
Qualis A, conforme critérios da CAPES. Entre esses critérios, destacamos a taxa de 
aceitação de artigos completos inferior a 35% e a composição de Comitês de Programa 
por pesquisadores brasileiros e estrangeiros com grande renome e inserção na área. 
Coroando esse trabalho de anos, em 2008 o SBSeg recebeu, pela primeira vez, o apoio 
técnico da International Federation for Information Processing (IFIP), por meio do 
Technical Committee on Security and Protection in Information Systems (TC11). 
  Para a realização do SBSeg´08, o envolvimento e a colaboração de várias 
pessoas e entidades foram imprescindíveis. Em especial, gostaríamos de agradecer aos 
membros do comitê de organização geral e local que, por conta de seu trabalho 
voluntário e incansável, ajudaram a proporcionar à comunidade de segurança um evento 
que julgamos de ótimo nível técnico. Gostaríamos de agradecer, também, à SBC, pelo 
apoio prestado ao longo das muitas etapas da organização, e aos patrocinadores, pelo 
incentivo à divulgação de atividades de pesquisa conduzidas no País e pela confiança 
depositada neste fórum. Por fim, nossos agradecimentos ao Instituto de Informática da 
UFRGS, por viabilizar a realização de um evento do porte do SBSeg. 
 Nesta semana de 1º a 5 de setembro estão reunidos em Gramado estudantes, 
professores, pesquisadores e profissionais da indústria, todos com o objetivo de trocar 
idéias, compartilhar experiências e estabelecer laços pessoais. Gramado é, portanto, o 
centro da discussão sobre avanços realizados e desafios a serem superados na área de 
segurança da informação e de sistemas. Sejam bem-vindos à Serra Gaúcha e desfrutem 
de uma semana agradável e proveitosa! 
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