
Aos 14 (catorze) dias do mês de novembro de 2019, conforme previsto no 1 
regimento, durante o Congresso Brasileiro de Informática na Educação, houve a 2 
assembleia da Comissão Especial de Informática na Educação. A assembleia foi 3 
iniciada e conduzida pelo coordenador prof. Dr. Sérgio Crespo C S Pinto (UFF) 4 
e pela vice coordenadora profa. Thais Castro (UFAM). Foi iniciada mostrando as 5 
atividades em andamento pelo comitê gestor atual, que são os tópicos: revisão 6 
no regimento da CEIE, com a subtarefa de disponibilização das alterações 7 
sugeridas no portal da CEIE e tempo para a comunidade responder via sistema 8 
de consulta da SBC; elaboração da caracterização didática no WIE e do SBIE, 9 
sob a responsabilidade do prof. Dr. Crediné Menezes (UFRGS); manual de 10 
organização do CBIE, sob a responsabilidade da profa. Dra. Letícia Leite (UnB) 11 
e do prof. Dr. José Aires (UFC); manual científico do CBIE, sob a 12 
responsabilidade do prof. Dr. Crediné Menezes; início da digitalização dos anais 13 
de todos os SBIE e WIE para base de dados da CEIE; estudo de viabilidade e 14 
possível início da migração das publicações da CEIE para o Portal Sol da SBC. 15 
Houve alguns questionamentos sobre a questão da migração do conteúdo para 16 
o portal da SBC e decidiu-se que haveria um estudo sobre as possibilidades e 17 
impactos nas publicações e índices. Prosseguiu-se então a assembleia 18 
passando para a apresentação da RBIE e novos rumos para a revista. Foi 19 
apresentada a comissão editorial da revista, conduzida pela profa. Dra. Isabela 20 
Gasparini (UDESC), que apresentou a campanha da nova logomarca da revista 21 
e a vencedora, informando também a migração da revista para o portal da SBC, 22 
bem como alguns dados sobre o impacto da revista e suas perspectivas de 23 
melhoria do qualis. Em seguida, foi fornecido o espaço para a profa. Letícia 24 
apresentar os dados do CBIE 2019. Prosseguindo-se com os tópicos para 25 
discussão, foi apresentada a necessidade de se repensar o nome do WIE, pois 26 
vem crescendo muito ao longo dos últimos anos e o nome de workshop já não 27 
representa a realidade, pois é um fórum importante de discussão e apresentação 28 
de trabalhos científicos sobre pesquisa em ensino e educação em Informática 29 
na Educação. Foram apresentadas três propostas preliminares pelo comitê 30 
gestor: Simpósio Brasileiro de Experiências Tecnológicas de Aprendizagem – 31 
SETA; Simpósio de Informática e Inovação na Escola – SIIE ou S2IE; e Simpósio 32 
Brasileiro de Aprendizagem em Contextos Digitais – SACoDi. Algumas pessoas 33 
opinaram, mas se deixou essa discussão para se realizar pela lista SBC-IE ao 34 
longo do ano de 2020. Passou-se à apresentação sobre um possível novo 35 
formato para o DesafIE. O prof. Dr. Crediné Menezes apresentou o formato 36 
utilizado durante o CBIE de 2019 que foi muito mais voltado a trabalhar os 37 
desafios propostos nas duas últimas edições do DesafIE que é de artigos curtos 38 
e discussões profundas sobre o que seriam pesquisas impactantes nesses 39 
tópicos. E seguida, a profa. Dra. Thais Castro apresentou uma proposta inicial 40 
de modificação dos nomes das trilhas para um melhor ajuste aos tópicos dos 41 
artigos dos últimos três anos. Os nomes são: Trilha 1 – Abordagens 42 
Metodológicas e Tecnológicas para Educação Básica e Superior; Trilha 2 – 43 
Jogos Educacionais e Tecnologia Inovadora para Educação; Trilha 3 – Fatores 44 
Humanos em Tecnologia Digital na Educação; Trilha 4 – Sistemas Inteligentes e 45 
Adaptativos; Trilha 5 – Pensamento e Design Computacional; e Trilha 6 – 46 
Informática aplicada à Educação em Computação. Os tópicos foram bem 47 
recebidos pela comunidade e combinado que os últimos três coordenadores de 48 
programa do SBIE seriam encarregados de avançar nessa proposta já para o 49 
CBIE de 2020. Procedeu-se então a renovação do comitê gestor da CEIE, com 50 



a apresentação da equipe atual com os três indicados pela organização de 2019 51 
e retirada dos três de 2017 e convocada nova eleição para membros da 52 
comunidade. O atual comitê gestor, 2020-2022, com a ressalva de se poder 53 
renovar os membros da comunidade em 2021. Desta forma, estão candidatos 54 
natos a fazerem parte da CEIE os coordenadores do CBIE 2018, Desafie 2018, 55 
RBIE, CBIE 2019, DesafiE 2019 e membros da comunidade presentes e eleitos 56 
durante a reunião da plenária. Os novos componentes da CEIE-SBC são: pelo 57 
CBIE 2018 (José Aires – UFC, Thais Castro – UFAM, Dennys Maia – UFRN), 58 
pelo DesafiE 2018 (Bruno Gadelha – UFAM), pela RBIE (Isabela Gasparini – 59 
UDESC), pelo CBIE 2019 (Letícia Leite – UnB, André Raabe – UNIVALI, 60 
Adriano Teixeira – UPF), pelo DesafiE 2019 (Crediné Menezes – UFRGS), 61 
pela Comunidade (Tiago Primo – UFPel, Alex Sandro Gomes – UFPE, Claudia 62 
Motta – UFRJ, Patricia Tedesco – UFPE, Rafael Araújo – UFU, Esdras Costa 63 
– UFG). Prosseguiu-se com a abertura das candidaturas para coordenação do 64 
comitê gestor da CEIE para o período de 2020-2022. O processo foi conduzido 65 
pela vice-coordenadora, profa. Dra. Thais Castro. Houve apresentação de duas 66 
candidaturas, uma composta pelas profas. Claudia Motta e Patrícia Tedesco e 67 
outra pelos profs. Alex Sandro e Tiago Primo. Cada um apresentou suas 68 
propostas. Houve a eleição por votação aberta e a candidatura dos profs. Alex 69 
Sandro e Tiago Primo venceram por maioria de votos (62), enquanto a outra 70 
candidatura obteve 48 votos. Sendo assim, os novos Coordenadores da CEIE-71 
SBC são: Alex Sandro Gomes - UFPE e Tiago Primo - UFPel.  Após 72 
agradecimento a todos e à gestão atual da CEIE a assembleia foi encerrada. 73 
 74 
Eu, Thais Helena Chaves de Castro, vice-coordenadora do comitê gestor da 75 
CEIE 2019-2020, dou ciência e lavro a presente ata. 76 
 77 

Brasília, 14 de novembro de 2019 78 


