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A Informática é uma área de Investigação e Desenvolvimento
consolidada em Portugal, suportada numa rede de centros de
investigação reconhecidos internacionalmente, e na oferta de
cursos de licenciatura e pós-graduação por praticamente todas as
instituições portuguesas de ensino superior. É igualmente uma área
na qual várias empresas nacionais apresentam resultados de I&D
de relevância internacional.
Reunindo a comunidade nacional, o INForum é um local
privilegiado para a divulgação, discussão e reconhecimento de
trabalhos científicos e avanços tecnológicos em Informática. O
INForum oferece assim 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, solicitam-se propostas de tópicos para a organização de
sessões temáticas em áreas relevantes da Informática com
comprovado interesse e dinamismo na ciência e na indústria
nacional e ainda em áreas emergentes com potencial para atrair o
interesse de investigadores e enriquecer a comunidade.
I. ESTRUTURA DO INFORUM
O INForum é organizado em sessões temáticas sobre tópicos
propostos pela comunidade e selecionados pela organização. Os
tópicos têm comissões de programa (CP) próprias, que se
articulam com os Presidentes da Comissão de Programa nos
processos de organização das sessões (apelo a submissões, revisão
e seleção de artigos, publicação de atas, etc.) de forma a tirar
partido de uma única infraestrutura de suporte e garantir a
coerência do evento.
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 CP do tópico respetivo 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 CP do tópico respetivo, com
base na submissão de resumos estendidos com 1 a 2 páginas, que
não constarão nas atas. Todas 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.
A CP de cada tópico deve assegurar um processo de revisão de
artigos acautelando conflitos de interesses e critérios de qualidade,
nomeadamente um mínimo de 3 revisões por artigo, uma taxa de
aceitação indicativa (considerando a experiência de edições
anteriores) entre 30% e 50%. No programa final, cada tópico
poderá ocupar entre 1 a 4 slots de cerca de 90 min.
Tal como em edições anteriores, uma comissão independente
atribuirá o prémio do melhor artigo de estudante de entre os artigos
nomeados pela CP de cada tópico (um por tópico).
Adicionalmente, será também atribuído um prémio à melhor
exposição (poster e/ou demonstração).

O processo de submissão de propostas decorrerá em duas fases.
Na primeira fase cada proponente de um tópico deve preencher um
formulário com uma breve descrição da sua proposta. Estas
propostas iniciais serão posteriormente divulgadas a todos os
proponentes para que, com base na perceção global obtida e se
assim o desejarem, possam introduzir realinhamentos ou reajustes
antes da submissão da sua proposta final. Pretende-se assim
encorajar a convergência voluntária de diferentes propostas em
tópicos mais abrangentes, que possibilitem sessões mais
participadas. A proposta final deverá ser baseada no template que
será disponibilizado pela organização do INForum.
Cada tópico deve ser suficientemente abrangente, de forma a
atrair pelo menos 10 submissões, e deve ter uma única pessoa de
contacto, responsável pela comunicação com a organização do
INForum. A CP proposta deve incluir representantes das diversas
instituições de ensino superior e indústria com atividade nas áreas
cobertas pela proposta, e ter dimensão ajustada ao número de
submissões esperadas, de forma a garantir um número adequado
de reviews por artigo.
III. SUBMISSÃO DAS PROPOSTAS PARA TÓPICOS
As propostas iniciais e finais deverão ser submetidas por email
para inforum2015@easychair.org. As propostas serão analisadas
pela Presidência da Comissão de Programa, em cooperação com a
Comissão Coordenadora, e selecionadas pela sua coerência, pela
relevância do tópico, e ainda pelo potencial de atração de
submissões.
IV. DATAS IMPORTANTES
 22-dez-2014: receção de propostas para tópicos
 16-jan-2015: receção de propostas revistas para tópicos
 22-jan-2015: notificação aos proponentes de tópicos
 25-mai-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
V. ORGANIZAÇÃO
Presidência da Comissão de Programa:
 Luís Veiga, U. Lisboa
 Ricardo Rocha, U. Porto
Comissão Organizadora:
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Comissão Coordenadora:
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 Luís Caires, U. Nova de Lisboa
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