Mensagem da Comissão de Programa

Bem-vindos ao INForum – Simpósio de Informática de 2009. Neste primeiro
ano o programa inclui 40 artigos longos e 8 artigos curtos, seleccionados de
um conjunto de 88 submissões. Os artigos foram submetidos a um dos tópicos
escolhidos pela comissão coordenadora para este ano:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Compiladores, Linguagens de Programação e Tecnologias Relacionadas (CORTA)
Computação Distribuı́da e de Larga Escala
Computação Móvel e Ubı́qua (CMU)
Encontro de Negócios Digitais
Engenharia Conduzida por Modelos
Processamento de Dados, Informação e Linguagem
Sistemas Inteligentes
Segurança de Sistemas e Redes de Computadores
Sistemas Embebidos e de Tempo-Real
XML: Aplicações e Tecnologias Associadas (XATA)

Cada tópico possui uma comissão cientı́fica própria, responsável por recolher
a avaliação e seleccionar artigos. Foram aceites submissões dos coordenadores de
cada tópico tendo, neste caso, as avaliações sido recolhidas por nós e inseridas
de forma anónima. As submissões dos nossos próprios alunos foram também
recolhidas pelos coordenadores dos tópicos, garantindo o anonimato.
Atendendo a que vários trabalhos de qualidade não foram seleccionados para
apresentação e inclusão nas actas, o INForum inclui uma sessão de “Trabalhos
em Curso”, que pretende promover a sua divulgação e proporcionar aos seus
autores a recolha de sugestões e comentários. Finalmente, o programa conta
com a participação de três excelentes oradores convidados.
Alguns dos tópicos do INForum correspondem a eventos já com alguma
tradição em Portugal como a CMU, o CORTA ou o XATA. Outros foram organizados de raı́z para este evento. Conciliar realidades distintas, com diferentes
culturas, tradições e dimensões num único evento é um desafio estimulante. Como
coordenadores, definimos o número alvo de avaliações por artigo submetidos (4),
tentámos harmonizar os critérios usados em cada tópico e, em função do número
e qualidade de submissões em cada tópico, definimos valores de referência para
as taxas de aceitação. Graças à excelente cooperação dos vários coordenadores
dos diferentes tópicos, a quem publicamente agradecemos, julgamos que se conseguiu um programa com grande coerência, em que o resultado final é muito
mais do que a soma das partes.
Antes de acabar, não podemos deixar de agradecer o apoio que sempre recebemos do presidente da comissão coordenadora, Prof. Rui Oliveira, assim como
dos membros da organização local, Prof. Ana Afonso e Prof. Hugo Miranda.
Foi uma honra servir o INForum na sua primeira edição,
Luı́s Rodrigues e Rui Pedro Lopes

