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Coordenação Geral: Simone Diniz Junqueira Barbosa (PUC-Rio)
Coordenação Local: Uirá Kulesza (DIMAp/UFRN)
Contato: ctd.csbc2018@gmail.com

Apresentação
O CTD selecionará e premiará as melhores Teses de Doutorado e Dissertações de Mestrado da área de
Computação do país concluídas, defendidas e aprovadas, no período de 1o de janeiro a 31 de dezembro
de 2017. As teses e dissertações que concorrerem nesta edição serão avaliadas de acordo com os
resultados científicos e tecnológicos já gerados pelo trabalho, assim como pelo seu potencial de
impacto na sociedade e no estado da arte na área de Computação. Assim, convidamos os interessados a
submeterem seus trabalhos para o CTD 2018.
Dentre os trabalhos que cumprirem os requisitos estabelecidos, serão premiadas até três Teses de
Doutorado e três Dissertações de Mestrado. Os prêmios serão entregues na cerimônia de premiação
durante o CSBC. O(s) autor(es) da(s) melhor(es) Tese(s) de Doutorado premiada(s) no CSBC serão
convidados a publicar uma versão em inglês da Tese (devidamente adaptada) como um livro com a
Springer.

Datas Importantes
•
•
•
•

Registro dos trabalhos: 23/02/2018 (23:55 de Brasília)
Submissão dos trabalhos: 28/02/2018 (23:55 de Brasília)
Notificação dos melhores trabalhos: 23/04/2018 27/04/2018
Envio da versão final dos trabalhos: 30/04/2018

.

Submissão de Trabalhos
As submissões devem ser realizadas por meio do sistema JEMS, no endereço https://jems.sbc.org.br.
Cada submissão deve incluir os seguintes documentos:
Resumo
sobre
o
trabalho
de
até
6
páginas
em
formato
de
artigo;
Texto
completo
da
Tese
ou
Dissertação;
e
- Cópia digitalizada do diploma (ou documento que comprove que a Tese ou Dissertação foi defendida
e aprovada).
Todos os documentos submetidos devem ser enviados em formato PDF. O texto completo da Tese ou
Dissertação servirá essencialmente como fonte de consulta para os avaliadores sobre os resultados do
trabalho.
Os resumos devem ser escritos em formato de artigo em Português ou Inglês, respeitando o limite
máximo de 6 páginas, incluindo texto, figuras, referências e apêndices. Os resumos devem seguir as
regras de formatação do CSBC, que podem ser obtidas no site da SBC (http://sbc.org.br/). Resumos
fora da formatação não serão aceitos para avaliação.
O resumo deve deixar claras as contribuições, originalidade e possibilidades de impacto do trabalho. A
organização do resumo deve apresentar obrigatoriamente: título do trabalho, autor, instituição na qual
foi aprovado, orientador e co-orientadores com as respectivas afiliações e o texto propriamente dito.

Sugere-se que o texto explicite a motivação do trabalho, caracterizando a relevância do tema e os
principais desafios de pesquisa tratados; os seus objetivos; as suas contribuições; e os resultados
relevantes obtidos. Caso se aplique, pede-se que os autores indiquem subprodutos do trabalho, tais
como patentes, programas registrados, programas de domínio público/livre (indicando as respectivas
URLs), artigos publicados ou aceitos para publicação (com informações sobre a relevância dos
veículos de publicação em suas áreas), assim como quaisquer outros elementos que permitam qualificar
o trabalho como um dos melhores do país em 2017. Quando necessário, o resumo pode fazer
referências ao texto da tese ou dissertação.
Dúvidas podem ser encaminhadas
(ctd.csbc2018@gmail.com).
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a
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