
Ata	de	Reunião	Plenária	da	Comissão	Especial	de	Segurança	da	
Informação	e	de	Sistemas	Computacionais	(CESeg)	

 

Os Membros da Comissão Especial de Segurança da Informação e de Sistemas 
Computacionais (CESeg) reuniram-se em plenária no dia 23 de outubro de 2018, das 
18h:30min às 19h:40min, durante o XVIII Simpósio Brasileiro de Segurança da 
Informação e de Sistemas Computacionais (SBSeg), em Natal-RN. 

Assinaram a lista de presença da reunião 29 participantes, conforme a listagem anexa 
a essa Ata. A reunião foi presidida pelo Coordenador da CESeg – prof. Eduardo Luzeiro 
Feitosa. A plenária iniciou com a exposição da pauta, seguida em sua íntegra, contendo 
8 itens: (i) Extrato financeiro da comissão; (ii) Relato da Coordenação Geral do SBSeg 
2018; (iii) Relato da Coordenação de Programa do SBSeg 2018; (iv) Apresentação da 
Coordenação Geral do SBSeg 2019; (v) Votação de propostas para organização das 
próximas edições do SBSeg; (vi) Eleição da Coordenação da CESeg e atualização do 
Comitê Gestor; (vii)  Atividades com o TSE; (viii) Assuntos gerais e anúncios.  

O prof. Feitosa fez a abertura da reunião plenária dando boas-vindas a todos os 
participantes e apresentando a pauta do dia. Sobre o (i) extrato financeiro da 
Comissão, foi apresentado o saldo da conta corrente da comissão, incluindo os gastos 
ao longo do ano.  

O próximo assunto tratado na reunião plenária foi o (ii) relato da Coordenação Geral 
do SBSeg 2018. A professora Márjory fez usou da palavra em nome da organização do 
evento e apresentou o comitê de organização completo do SBSeg 2018, agradeceu a 
todos, fez comentários sobre os desafios de organização do evento. Foram relatadas 
dificuldades para uso do dinheiro do evento e negociações com a SBC, em especial o 
dinheiro do patrocínio do CGI, que ainda não havia sido depositado, porém foi ressaltada 
a importância do patrocínio do CGI para manter o evento em excelente nível de 
qualidade. Relatou também que houveram 269 participantes que haviam pago a 
inscrição ou sido isentados da mesma, sendo que 95 inscrições foram de estudantes de 
graduação e 51 de pós-graduação.  Relatou que no SBSeg 2018 houveram 80 novas 
associações à SBC como estudantes e 33 como profissional.  

A seguir, houve o (iii) relato da Coordenação de Programa do SBSeg 2018, e o prof. 
Marcos Simplicio falou em nome do comitê de programa, relatando que para a trilha de 
artigos completos foram submetidos 64 artigos, dos quais 24 foram aceitos para 
publicação (cerca de 37.5% do total). Todos os artigos tiveram no mínimo 3 revisões. 
Período de discussões de 1 semana. Artigos Curtos foram submetidos 34 e aceitos de 
16, todos com no mínimo 2 revisões. Foi registrado que 51 revisores entregaram as 
revisões que lhe foram atribuídas, que 3 revisores não entregaram nenhuma revisão e 
7 revisores fizeram apenas 1 das revisões que lhe foram atribuídas. 
 
O próximo assunto foi a (iv) apresentação da Coordenação Geral do SBSeg 2019, o 
prof. Daniel Batista, por videoconferência, apresentou a infraestrutura das imediações e 
do instituto de matemática e estatística da USP, campus da capital paulista, local que 
abrigará o SBSeg 2019. Foi apresentado o comitê de organização do evento, datas e 



demais informações relativas a organização do SBSeg 2019 
(https://www.ime.usp.br/~sbseg2019/).  

A seguir, o prof. Feitosa apresentou o quadro atual de (v) propostas de organização 
dos próximos edições SBSeg. Para 2020 foi definida a candidatura de Petrópolis 
(LNCC com o prof. Fábio Borges e INMETRO com o Dr. Raphael Machado); para 2021 
foi definida a cidade de Belém (UFPA) com o prof. Roberto Samarone e para 2022 foi 
apresentada a candidatura de Bonito (UFMS) com a coordenação do prof. Carlos 
Alberto da Silva. Todas as candidaturas foram aprovadas. 

O próximo assunto foi a (vi) Eleição Coordenação da CESeg e atualização do Comitê 
Gestor. O prof. Eduardo Feitosa coordenou os trabalhos de eleição da coordenação da 
CESeg para o período 2019-2020. Por unanimidade, a plenária elegeu o prof. Altair 
Olivo Santin como coordenador da CESeg e a profa. Michele Nogueira Lima como vice 
coordenadora. Deixaram o comitê gestor os professores Aldri Santos (Ex-coordenador 
CESeg), Igor Moraes (CG 2016), Pedro Velloso (CP 2016), Edna Canedo (Convidada) 
e Marjory Abreu (Convidada). Ingressaram no comitê gestor os professores Eduardo 
Feitosa (Ex-Coordenador CESeg), Daniel Batista (CG 2019), Luciano Gaspary (CP 
2019), Jean Martina (convidado) e André Marins (convidado). Esta nova composição do 
comitê gestor foi aprovada por unanimidade. 

Em seguida o prof. Feitosa relatou a atuação da CESeg nas (vii) atividades com o TSE, 
que resultaram em várias reuniões: entre os membros da CESeg e no TSE; além disto 
a CESeg enviou representante para participar de seções públicas para verificação dos 
sistemas da urna, cerimônia de assinatura digital, entre outros, todos voltados para 
auditoria do processo de avaliação das urnas no TSE.   

Por fim, nos (viii) Assuntos gerais e anúncios, o prof. Feitosa relatou que a SBC 
ofereceu espaço para hospedar o site da CE e as publicações do SBSeg. Comentou 
também sobre o prêmio Destaque CESeg concedido ao prof. Joni Fraga e a 
homenagem em memória ao prof. Lau Lung. Relatou sobre a definição com relação ao 
uso dos recursos financeiros do saldo da CESeg na concessão de grant de inscrição no 
evento, associação a SBC e inscrição em minicursos a todos os autores do CDTSeg. 
Relatou que o manual de realização do SBSeg ficou pendente. Relatou que a comissão 
de avaliação de artigos com double-blind decidiu pela manutenção das regras atuais. E 
por fim, relatou que o grant para o WTICG foi de R$ 948,00 contemplando 13 
estudantes. 

Estiveram presentes as seguintes pessoas: 

1. Paulo Geus (Unicamp) 
2. Michele Nogueira (UFPR) 
3. Marinho Barcellos (UFRGS) 
4. Luciano Gaspary (UFRGS)  
5. Alberto Schaeffer-filho (UFRGS) 
6. Paulo Matias (UFSCar) 
7. Marcos Simplicio Jr. (USP) 
8. Marco Henriques (Unicamp) 
9. Jean Martina (UFSC) 
10. Andre Marins (RNP) 



11. Aldri Santos (UFPR) 
12. Michelle Wanghan (Univali) 
13. Roberto Samarone (UFPA) 
14. Emerson Mello (IFSC) 
15. Alysson Bessani (Univ. de Lisboa) 
16. Luckas Farias (USP) 
17. Andrea Komo (USP) 
18. Amos Zheng (USP) 
19. Oscar Paiva (USP) 
20. Thales Paiva (USP) 
21. Clayton Silva (RNP) 
22. Carlos A. Silva (UFMS) 
23. Fernadno Gomes (UFSC) 
24. Alexandre Damasceno (UFAM) 
25. Silvio Sampaio (UFRN) 
26. Carlos E. Silva (UFRN) 
27. Marjory Abreu (UFRN) 
28. Eduardo Feitosa (UFAM) 
29. Altair Santin (PUCPR) 

 
Natal, 23 de outubro de 2018. 
 


