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O INForum é um evento privilegiado de reunião da
comunidade nacional nas diversas vertentes da informática,
bem como um fórum de eleição para a divulgação, discussão e
reconhecimento de trabalhos científicos e avanços
tecnológicos em informática. O INForum orgulha-se de ser
um palco especializado para promover, por um lado, o
intercâmbio de conhecimento e experiência entre a academia e
a indústria e, por outro lado, a estreia de jovens investigadores
que procuram a divulgação, a crítica construtiva e o
encorajamento ao seu trabalho.
O 7º INForum será organizado pela Universidade da Beira
Interior, e decorrerá nos dias 7 e 8 de setembro de 2015. Para
esta edição, o INForum contará com um conjunto de oito
sessões em áreas relevantes da informática, de comprovado
interesse e dinamismo no espaço académico e industrial
nacional:
•
•
•
•
•
•
•
•

Bioinformática
Ciência e Engenharia de Software
Computação e Conteúdos Culturais
Computação Móvel e Ubíqua
Computação Paralela, Distribuída e de Larga Escala
Gestão de Dados e Conhecimento
Segurança de Sistemas de Computadores e Comunicações
Sistemas Embebidos e de Tempo-Real

Todas as sessões do INForum são propostas e selecionados
anualmente, promovendo-se assim o fortalecimento e
evolução da informática no país e a reunião de investigadores
em áreas emergentes.
Continuando a bem sucedida iniciativa do ano anterior,
haverá a sessão adicional – Desafios da Indústria de
Informática em Portugal – com o objetivo de fomentar a
colaboração entre os centros de investigação e a indústria
Portuguesa. Esta sessão pretende atrair especialmente a
participação de empresas portuguesas na área da informática.
I. SUBMISSÃO E PUBLICAÇÃO
Solicita-se a submissão de artigos descrevendo trabalhos
originais em tópicos relacionados com as sessões listadas
acima. Nesta 7ª edição do INForum serão aceites dois tipos de
submissões: (1) artigos, apresentando resultados de trabalho
de investigação científica realizado em contexto académico ou
industrial, com no máximo 16 páginas em formato Springer
LNCS, em língua portuguesa ou inglesa, os quais serão alvo
de um processo de revisão seletivo pela Comissão de
Programa da sessão respetiva e constarão nas atas; (2)
comunicações, que têm como objetivo permitir a divulgação
de uma forma mais expedita e informal de trabalho de I&D
desenvolvido na comunidade, e cuja aceitação será decidida
pelos responsáveis da Comissão de Programa da sessão

respetiva, com base na submissão de resumos estendidos com
1 a 2 páginas, que não constarão nas atas. As submissões
aceites terão direito a espaço de exposição para afixação de
poster e/ou demonstração de ferramentas, condicionado a
eventuais limitações de espaço. As comunicações terão um
tempo de apresentação oral mais curto do que os artigos.
O processo de submissão deve ser efetuado através do
sistema Easychair, a partir do endereço:
http://www.easychair.org/conferences/?conf=inforum2015
II. DATAS IMPORTANTES
• 01-jun-2015: submissão de resumos de artigos
• 08-jun-2015: submissão de artigos
• 27-jun-2015: notificação aos autores dos artigos
• 11-jul-2015: submissão de artigos camera-ready
• 04-jul-2015: submissão de comunicações
• 18-jul-2015: notificação aos autores das comunicações
Até 1 de junho deverão ser submetidos os resumos (2-3
parágrafos) dos artigos para possibilitar acelerar o trabalho das
comissões de programa. A versão completa dos artigos poderá
ser submetida até 8 de junho. Apenas serão considerados os
artigos correspondentes a resumos submetidos previamente.
As comunicações, em resumo de 1-2 páginas para avaliação,
poderão ser submetidas até dia 4 de julho.
III. ORGANIZAÇÃO
Presidência da Comissão de Programa:
• Luís Veiga, U. Lisboa
• Ricardo Rocha, U. Porto
Comissão Organizadora:
João Paulo Cordeiro, U. Beira Interior
Paul Crocker, U. Beira Interior
José Luís Faria, U. Minho (webmaster)
Paulo Fazendeiro, U. Beira Interior
João Paulo Fernandes, U. Beira Interior
• Simão Melo de Sousa, U. Beira Interior (Presidente)

•
•
•
•
•

Comissão Coordenadora:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ademar Aguiar, U. Porto
Antónia Lopes, U. Lisboa
António Casimiro, U. Lisboa (Presidente)
Beatriz Sousa Santos, U. Aveiro
João Pascoal Faria, U. Porto
José Orlando Pereira, U. Minho
Luís Caires, U. Nova de Lisboa
Luís S. Barbosa, U. Minho
Luís Veiga, U. Lisboa
Miguel P. Correia, U. Lisboa
Raul Barbosa, U. Coimbra
Ricardo Rocha, U. Porto
Salvador Abreu, U. Évora
Simão Melo de Sousa, U. Beira Interior
Teresa Gonçalves, U. Évora

