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10º Simpósio Nacional de Informática
Coimbra, 3-4 setembro de 2018
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 de inovação 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 10º INForum será organizado pelo Departamento de
Engenharia Informática da Universidade de Coimbra, colocalizado com a conferência internacional QUATIC 2018
(11th International Conference on the Quality of Information
and Communications Technology). Nesta edição, o INForum
contará com um conjunto de 10 sessões em áreas relevantes
da informática, de comprovado interesse e dinamismo no
espaço académico e industrial nacional:
 Bioinformática
 BusIS - Sistemas de Informação Empresariais
 CMU - Computação Móvel e Ubíqua
 CPDLA - Computação Paralela, Distribuída e de Larga
Escala
 CRC - Comunicações e Redes de Computadores
 GDC - Gestão de Dados e Conhecimento
 HuPS - Human Centred Pervasive Systems
 SETR - Sistemas Embebidos e de Tempo Real
 SOFT - PT - Ciência e Engenharia de Software
 SSCC - Segurança de Sistemas de Computadores e
Comunicações
As sessões organizadas pelo 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. Esta edição contará
ainda com uma sessão em que líderes industriais apresentarão
a sua visão sobre sistemas futuros, desafios e soluções.
I. SUBMISSÃO E PUBLICAÇÃO
Solicita-se a submissão de artigos descrevendo trabalhos
originais em tópicos relacionados com as sessões listadas
acima. Nesta 10ª edição do INForum serão aceites dois tipos
de submissões: (1) artigos, apresentando resultados de
trabalho de investigação científica realizado em contexto
académico ou industrial, em língua portuguesa ou inglesa, os
quais serão alvo de um processo de revisão seletivo pela
Comissão de Programa da respetiva sessão; e (2)
comunicações, que têm como objetivo permitirem 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

respetiva sessão com base na submissão de resumos
estendidos.
Artigos e comunicações serão apresentados oralmente,
tendo as comunicações um tempo de apresentação mais curto
do que os artigos. Todas as submissões aceites terão,
adicionalmente, direito a espaço de exposição para afixação de
poster e/ou demonstração de ferramentas, condicionado a
eventuais limitações de espaço. Nas atas constarão apenas os
artigos, que deverão ser no formato Springer LNCS e com um
máximo de 12 páginas. As submissões de comunicações devem
seguir também o formato Springer LNCS e ter no máximo
quatro páginas.
Tal como em edições anteriores, uma comissão
independente atribuirá o prémio do melhor artigo e do melhor
poster de estudante de entre os artigos e posters nomeados
pela Comissão de Programa de cada sessão (1 por sessão).
Será também atribuído o prémio ISOC PT (Portuguese Chapter
da Internet Society) ao melhor trabalho que se enquadre nos
objetivos da Internet Society: promover uma Internet aberta,
inclusiva e acessível a todos, confiável e que seja um fator de
desenvolvimento económico, humano e social de toda a
humanidade.
Todas as submissões devem ser efetuadas através do sistema
Easychair,
disponível
no
endereço:
http://www.easychair.org/conferences/?conf=inforum2018
II. DATAS IMPORTANTES





08-jun-2018: submissão de resumos de artigos
15-jun-2018: submissão de artigos
27-jun-2018: notificação aos autores dos artigos
11-jul-2018: submissão de artigos camera-ready

 11-jul-2018: submissão de comunicações
 18-jul-2018: notificação aos autores das comunicações

Até à data de 08 de Junho deverão ser submetidos apenas os
resumos (2-3 parágrafos) dos artigos de forma a possibilitar
acelerar o trabalho das comissões de programa. A versão
completa dos artigos deverá ser submetida até 15 de Junho.
Nota importante: apenas serão consideradas submissões de artigos
completos correspondentes a resumos submetidos previamente.

III. ORGANIZAÇÃO
Presidência da Comissão de Programa:
 Noélia Correia, U. Algarve, Francisco Martins, U. Açores
Comissão Organizadora:
 Prof. Bruno Cabral, U. Coimbra (Presidente)
 Prof. Jorge Granjal, U. Coimbra
Comissão Coordenadora:
 André Zúquete, U. Aveiro
 António Teixeira, U. Aveiro
 Beatriz Sousa Santos, U. Aveiro
 Helena Rodrigues, U. Minho
 João Garcia, U. Lisboa
 João Pascoal Faria, U. Porto
 Lúcio Ferrão, OutSystems
 Luís Veiga, U. Lisboa
 Nuno Preguiça, U. Nova de Lisboa
 Ricardo Rocha, U. Porto
 Salvador Abreu, U. Évora
 Simão Sousa, U. Beira Interior (Presidente)

