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como se associar
Se você deseja renovar a anuidade ou se associar à SBC, 
confira o valor anual:

Estudante: R$ 40,00
Estudante Básico: R$ 10,00
Efetivo/Fundador: R$ 100,00
Institucional: R$ 530,00
Assinante Institucional C: R$ 1.060,00
Assinante Institucional B: R$ 2.020,00
Assinante Institucional A: R$ 3.610,00

A anuidade da SBC vale pelo ano fiscal (janeiro a dezembro). 
Sócios da SBMicro têm desconto.
Adquira as publicações editadas pela SBC por meio do site 
www.sbc.org.br.
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DissertaÁıes:
ï 1º lugar
Trabalho: An efficient GPU-based implementation of 
recursive linear filters and its application to realistic 
real-time re-synthesis for interactive virtual worlds
Autores: Fernando Trebien e
Manuel Oliveira (UFRGS)

ï 2º lugar
Trabalho: L(2,1)-coloraÁı es: algoritmos e limites 
superiores em classes de grafos
Autores: M·r cia Cerioli e Daniel Posner
(COPPE-UFRJ)

ï 3º lugar (empate)
Trabalho: Gerenciamento de chaves p˙blicas 
sobrevivente baseado em grupos para MANETs
Autores: Eduardo Silva, Aldri dos Santos e
Luiz Carlos Albini (UFPR)
Trabalho: DetecÁ„o de MudanÁas e RecuperaÁ„o de 
Forma em Mapas 3D Baseados em Nuvens de Pontos
Autores: Paulo Drews Jr. e Mario Campos (UFMG)

Teses
ï 1º lugar
Trabalho: Demand-Driven Associative Classification
Autores: Adriano Veloso e Wagner Meira (UFMG)

ï 2° lugar
Trabalho: Hamiltonian Cycles in Kneser Graphs
Autora: LetÌcia Bueno (COPPE-UFRJ)

ï 3º lugar
Trabalho: Grafos Pfaffianos e
Problemas Relacionados
Autores: Alberto Miranda e
Cl·udi o Lucchesi (UNICAMP)

CT
IC Coordenador do CTIC neste ano, o professor Silvio Jamil Guimar„ es (PUC Minas), juntamente com o ComitÍ  de Programa, teve bastante 

trabalho: foram 77 artigos submetidos, dos quais dez foram selecionados para publicaÁ„ o na REIC e trÍ s concorreram ao prÍ mio de melhor 
trabalho. Coordenador do concurso, Guimar„ es afirma que o processo de escolha dos trÍ s melhores colocados foi muito complicado, devi-
do ‡ alta qualidade dos trabalhos. Em sua 29™ ediÁ„ o, o CTIC premiou com o primeiro lugar o artigo Minimizando hot spots no roteamento 

em redes de sensores sem fio, de Fernando Gielow, orientado por  Aldri dos Santos, ambos da UFPR. O segundo lugar ficou para Daniel Chino e 
as orientadoras Luciana Romani e Agma Traina, (todos da ICMC-USP), pelo trabalho ExtraÁ„ o de sÈries temporais de imagens de satÈlite para 
monitoramento de safras agrÌcolas e de dados clim· ticos. E em terceiro lugar ficou o trabalho OtimizaÁ„ o discreta na determinaÁ„ o de trajetÛrias de 
veÌculos Dubins, de Andre Cesar de Souza Medeiros, orientado por Sebastian Alberto Urrutia, ambos da UFMG.







Ao fim do dia 18, apÛs a realizaÁ„ o de oficinas, foram discutidas aÁı es de combate ‡ evas„ o relacionadas ao perfil do aluno que est·  ingressando na 
universidade, na · rea de inform· tica e ComputaÁ„ o. Entre as soluÁı es propostas estava a capacitaÁ„ o dos professores. Por terem perfil mais tÈcnico, 
investimentos na · rea humanÌstica podem auxiliar na relaÁ„ o com os alunos. Outra alternativa defendida foi a realizaÁ„ o de palestras com profissionais de 
ComputaÁ„ o e ex-alunos, cujos depoimentos podem servir de modelo para jovens que buscam empreender ou entrar no mercado de trabalho.

Professores debatem soluÁıes













O WCGE
O evento nasceu de uma parceria entre a SBC e o ServiÁo Federal de Processamento de Dados (Serpro), com a intenÁ„ o de identificar as · reas 
promissoras para o aporte de recursos e a atraÁ„o de pesquisadores. Neste ano, a escolha do tema foi pautada pelo interesse do Serpro em cloud 
computing. Conforme Gustavo da Gama Torres (Serpro/Puc Minas), a instituiÁ„o est·  com um projeto-piloto de nuvem que abrange milhares de 
correios eletrÙnicos, alÈm de outras frentes de atuaÁ„o em desenvolvimento.
As cinco sessıes tÈcnicas do WCGE abordaram ainda assuntos como tÈcnicas de mineraÁ„ o de dados, georreferenciamento, ComputaÁ„ o e meio 
ambiente, arquitetura de sistemas de informaÁ„o e plataformas para e-Governo. A coordenaÁ„ o do evento foi de Elisangela Santana Aguiar (Serpro/
Unama), Gustavo da Gama Torres (Serpro/PUC Minas), Viviane Malheiros (Serpro), Wagner Meira (UFMG) e Marconi Martins de Laia (PUC Minas). 



Virgílio Almeida (UFMG)



Claudio Bartolini (HP Labs) Clarisse Sieckenius de Souza (PUC-Rio)











Baby Boomer 
e GeraÁ„o X
O estudo sobre as geraÁı es teve inÌcio 
nos EUA, na dÈcada de 1950, a partir 
de levantamentos demogr· ficos e 
comportamentais. A cada 20 anos, 
aproximadamente, uma novaÁ„ o gera-
Á„ o se forma. A primeira identificada 
foi a Baby Boomer (filhos de veteranos 
da Segunda Guerra Mundial, nascidos 
entre 1945 e 1964), seguida pela 
GeraÁ„ o X (1965 a 1984). 



Virgílio Almeida (UFMG)

Bruno (Universidade de Massachusetts)
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No www.acm.org/membership/
SBC_application vocÍ  encontra 
mais informaÁı es sobre como se 
associar ‡ ACM.



Visibilidade
ì TambÈm queremos divulgar o DIMAp e a UFRN e fazer com que as 
pessoas saibam que temos programas de graduaÁ„ o, pÛs-graduaÁ„ o, 
mestrado e doutorado que est„ o indo bemî , afirma Martin. A expec-
tativa È grande. Professores e alunos est„ o trabalhando para que 
tudo saia perfeito. Festa, alegria, folguedos e danÁas esperam pelo 
prÛximo ano. ì Esperamos vocÍ s em Natalî , conclui o coordenador.
Mais informaÁı es ser„ o, aos poucos, disponibilizadas no endereÁo 
www.dimap.ufrn.br/csbc2011.











































































        
      
    


         
         


         
 







































     

        
        
       
     




       

       
        
       
       
      
        


 




