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Chamada de Trabalhos 
 

 

Gramado recebe o X Workshop de Tecnologia da Informação e Comunicação das Instituições 

Federais de Ensino Superior do Brasil no período de 2 a 5 de maio de 2016. Sob o tema “A 

Universidade em tempos de crise: o papel estratégico da TI e da gestão por processos”, o 

encontro pretende levantar questões comuns à realidade dos profissionais de TI para promover o 

debate e a troca de conhecimento e informações do setor, além de discutir o papel da área na 

superação das dificuldades causadas pelo momento de crise do País.   

 

Integrado ao X WTICIFES, acontecerá o I Encontro dos Escritórios de Processos das 

Universidades Federais, com o mesmo objetivo de relatar experiências e boas práticas e debater 

a gestão por processos como estratégia para a superação das dificuldades do cenário atual.   

 

O WTICIFES é uma promoção do Colégio de Gestores de TIC das IFES para, a partir da 

similaridade dos problemas e desafios de gestão, incentivar a troca interinstitucional de 

experiências e soluções para a efetivação da TIC como um instrumento de avanço de todas as 

Universidades. 

 

A submissão de trabalhos para o X Workshop de TIC da IFES está aberta através do website 

http://www.xwticifes.ufba.br/ 

 

Datas Importantes: 

Submissão de trabalhos: até 20 de abril de 2016 

Notificação de Aceitação: 28 de abril de 2016 

Evento: 2 a 5 de maio de 2016 

 

Eixos Temáticos: 

O evento terá cinco trilhas com uma lista de tópicos de interesse (não exaustiva) que inclui: 

 Governança e Gestão de TIC 

 Políticas e Planos 

 Recursos Humanos 

 Gerência de Serviços 

 Gestão de Segurança da Informação 

 Indicadores 

 Experiências de colaboração 

 Aquisição 

 Gestão por processos 

 Automação de Processos 

 Boas práticas de BPM 

 Casos práticos de melhoria de processos 

 Escritório de Processos 

 Gestão da mudança, do conhecimento e learning organization 

 Gestão de desempenho 
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 Implantação de BPM em IFES 

 Métodos, técnicas e ferramentas para modelagem, análise e design de processos 

 Tecnologias e ferramentas de apoio à gestão por processos (repositório de 

processos, painel de indicadores, etc.) 

 Soluções para o ensino, pesquisa, extensão e gestão universitária. 

 Tecnologias de apoio à sala de aula no ensino/aprendizado 

 Repositórios Digitais 

 Ambientes de processamento de alto desempenho para apoio à pesquisa 

 Acessibilidade 

 Mobilidade e consumerização 

 Data Warehousing 

 Sistemas de apoio à decisão 

 Computação em nuvem 

 Sistemas de Informações 

 Aplicativos para plataformas móveis 

 Boas Práticas em migração de sistemas 

 Questões organizacionais, gerenciais e estratégicas de Sistemas de Informações. 

 Segurança e auditoria  

 Integração com sistemas do Governo Federal 

 Mensuração de software - Métricas de desenvolvimento e produtividade 

 Terceirização do desenvolvimento 

 Infraestrutura e Suporte 

 Help desk e service desk 

 Datacenter 

 Gerência de Rede 

 Serviços de rede 

 Segurança em rede 

 Convergência de serviços para rede IP 

 Computação em nuvem 

 IPv6 

 Rede sem fio 

 

Instruções para submissão dos trabalhos: 

Informações gerais: 

O X WTICIFES contará com três modalidades de apresentação de trabalho: comunicações orais 

de trabalhos consolidados, relatos de experiências e pôsteres. 

 

Os trabalhos devem ser escritos em português e submetidos no formato PDF, contendo, 

obrigatoriamente, Título, Autor, Instituição. 

O formato segue o padrão: tamanho A4, fonte Times New Roman 12, espaçamento simples e 

margens de 2 cm. 

 

Para a submissão dos trabalhos, o autor deve primeiro efetuar sua inscrição e depois acessar o 

sistema com login e senha gerada durante a inscrição em: http://www.xwticifes.ufba.br/ . Os 

trabalhos serão avaliados e selecionados pelo Comitê de Programa do evento. 

 

Trabalhos:  

Os autores são convidados a submeter artigos, classificados em três tipos básicos: 

 

1. Trabalho técnico consolidado: 

Trabalhos completos, sobre projetos, processos, etc, implementados ou em produção, 

com apresentação dos resultados obtidos.  
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Limite máximo de 10 (dez) páginas. 

Devem incluir os seguintes elementos não exclusivos: 

a) Resumo; 

b) Palavras-chave; 

c) Abstract; 

d) Keywords; 

e) Introdução: apresentar o tema abordado, a questão, o problema, a justificativa e os 

objetivos do trabalho; 

f) Metodologia; 

g) Resultados: apresentar os resultados alcançados; 

h) Considerações Finais: apresentar as reflexões, os aspectos relevantes sobre o trabalho 

e as recomendações que se façam necessárias; 

i) Referências: apresentar os trabalhos dos autores citados no texto. 

 

2. Relato de experiência 

Apresentação de uma solução que gerou resultados positivos ou uma experiência que, 

apesar de mal sucedida, gerou conhecimento.  

Limite máximo de 4 (quatro) páginas. 

Devem incluir os seguintes elementos não exclusivos: 

a) Resumo; 

b) Palavras-chave; 

c) Abstract; 

d) Keywords; 

e) Descrição do problema; 

g) Resultados. 

 

3. Pôster 

Relato de um projeto em andamento. Será necessário encaminhar um resumo estendido, 

com apresentação de uma breve introdução, metodologia e síntese dos resultados 

obtidos até o momento.  

Limite de 1 (uma) página. 

Informações sobre o Pôster impresso (para os resumos aprovados): 

As dimensões serão de 90 cm de altura X 60 cm de largura, com conteúdo 

voltado para o que foi informado no resumo. 

 

Duração da Apresentação: 

 

Trabalho técnico consolidado: o tempo de exposição será de 20min mais 10min para a 

realização dos debates. 

Relato de experiência: o tempo de exposição será de 10 min mais 10 min para a realização dos 

debates. 

Pôster: será realizado durante horário a ser definido no cronograma final do evento.  

 

Outras Informações: http://www.xwticifes.ufba.br/ 

 

 

 

 

 

Promoção Realização 
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