Chamada de Trabalho do WTICG
O Workshop de Trabalhos de Iniciação Científica e de Graduação (WTICG),
evento integrante do Simpósio Brasileiro em Segurança da Informação e de Sistemas
Computacionais (SBSeg), visa incentivar a participação de alunos de graduação na
produção e divulgação de trabalhos científicos sobre temas relacionados às áreas de
segurança da informação e de sistemas computacionais (ver lista de tópicos do SBSeg
2007). O principal objetivo do evento é reforçar a comunicação e a troca de
conhecimentos entre os estudantes sobre as pesquisas já concluídas e em andamento,
estimulando assim seu engajamento em pesquisas na área.
Podem participar do WTICG 2007 estudantes matriculados no Ensino Superior
ou que tenham sido diplomados após 30 de junho de 2006 em estabelecimentos de
ensino superior brasileiros. A situação de aluno de graduação ou recém-graduado deve
ser comprovada com documentação apropriada, que deverá ser enviada, após a
submissão, para a secretaria do evento.
Os autores estão convidados a submeter trabalhos de IC, trabalhos de conclusão
de curso, implementações de software e projetos independentes, concluídos nos anos de
2006 e 2007 ou em fase final de conclusão. Serão observados os critérios de
originalidade, relevância, apresentação e qualidade técnica no julgamento dos trabalhos.
No caso do trabalho selecionado ser integrante de um projeto mais amplo, o
conteúdo do artigo deve permitir identificar, de forma clara, os limites de
desenvolvimento, como o trabalho se relaciona às demais atividades do projeto e quais
foram efetivamente as ações e a contribuição do proponente ou grupo de proponentes.
Os trabalhos selecionados pelo Comitê de Programa serão publicados em meio
digital, desde que um dos autores esteja inscrito no evento, e deverão ser apresentados
em sessões técnicas do Workshop por um dos autores.
Premiação :
Os três melhores trabalhos receberão um certificado de premiação e recomendação
para publicação na Revista Eletrônica de Iniciação Científica (REIC) da SBC.
Submissão e Formato de Artigos :
Os trabalhos devem ser escritos em português, respeitando um limite máximo de
10 páginas. A formatação do texto deve seguir o padrão da SBC, disponível em
http://www.sbc.org.br/template. Os artigos devem ser submetidos através da URL
https://submissoes.sbc.org.br e deverão estar, exclusivamente, em formato PDF.

Datas importantes :
Prazo para submissão de trabalhos:
Notificação dos trabalhos aceitos:
Prazo para envio das versões finais:
Realização do WTICG:

06/06/2007
09/07/2007
20/07/2007
28/08/2007

Mais informações sobre o WTICG podem ser obtidas na URL
http://www.sbseg2007.nce.ufrj.br .
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