
     Simpósio Brasileiro de Métodos Formais 2006 Sociedade Brasileira de Computação 17 a 20 de setembro de 2006   Programa de Bolsas para Estudantes  O Simpósio Brasileiro de Métodos Formais (SBMF) é um evento anual promovido pela Sociedade Brasileira de Computação e engloba pesquisadores da área de Informática de todo o Brasil. Este simpósio, em sua nona edição em 2006, vem tendo a cada ano uma maior inserção nacional e internacional, que se demonstra no crescimento no número de submissões e no grau de internacionalização do comitê de programa. Neste ano, tivemos, além de submissões de várias instituições brasileiras, submissões da Espanha, Portugal, França, Alemanha, Finlândia, China, Inglaterra, Holanda e Itália. Artigos selecionados do evento são publicados em uma edição especial da Electronic Notes in Theoretical Computer Science, da editora Elsevier, um veículo de alto impacto internacional na comunidade de Ciência da Computação. Em 2006, o SBMF será realizado juntamente com o evento International Conference on Graph Transformation (ICGT), que pela primeira vez será realizado na América Latina. A organização conjunta desses eventos traz grandes benefícios para a comunidade científica brasileira (em termos de inserção/cooperação internacional, e também para disseminação de conhecimentos de vanguarda científica entre os pesquisadores e alunos brasileiros).  A realização desses eventos em Natal deverá ter um importante impacto positivo para a região. Por um lado, será uma ocasião para que pesquisadores brasileiros, e em especial da região Nordeste, tenham acesso mais fácil e econômico a eventos dessa qualidade. Por outro lado, sabe-se que um bom embasamento teórico é importante para a formação de recursos humanos em computação, e a realização dos eventos será de um grande estímulo para que estudantes da região vejam mais longe e em muitos casos compreendam a importância dessas matérias em sua formação e em suas carreiras futuras, sejam elas "acadêmicas" ou "de mercado". Essa visão é muito importante para uma pós-graduação e um mercado regionais em processo de fortalecimento. Finalmente, uma resposta positiva a esse tipo de evento aqui em Natal será uma ótima vitrine para a cidade, seu mercado e suas universidades, mostrando que a cidade possui mais a oferecer que seus atrativos turísticos.  



O custo para a realização desses eventos com profissionalismo, no entanto, faz com que haja grande dependência de patrocínio, de maneira a manter as taxas de inscrição (especialmente as taxas para estudantes) tão baixas quanto possível.  O presente Programa de Bolsas procura então proporcionar a estudantes de graduação e pós-graduação em computação a possibilidade de terem suas inscrições subvencionadas por empresas locais ou regionais. Adicionalmente, procura estimular a aproximação Universidade-Empresa, divulgando um pouco do trabalho efetuado na Universidade e criando um espaço de discussão sobre o ensino na área. Esse espaço de discussão terá a forma de um painel, onde serão expostos e discutidos princípios que norteiam a concepção de um currículo, e onde representantes do mercado local são convidados a participar, trazendo suas opiniões e sugestões.  Modalidade de Participação:  Pode-se colaborar com o patrocínio desse programa financiando uma ou mais inscrições de estudantes no Simpósio. Em contrapartida, será feita a divulgação da lista dos patrocinadores do Programa de Bolsas nas apostilas dos mini-cursos e em faixa no local do evento. Nelas, divulgaremos o nome da pessoa patrocinadora ou o nome e o logo da empresa patrocinadora. A participação no Programa de Bolsas dará também ao patrocinador o direito de enviar um representante ao painel.  Valor por inscrição: R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais), incluindo as atividades do Simpósio (palestras técnicas, palestras convidadas e painel sobre o ensino de métodos formais), um tutorial ministrado por palestrante convidado internacional, e dois mini-cursos proferidos em português, orientados especificamente para estudantes. O recibo será fornecido pela SBC (Sociedade Brasileira de Computação) e os dados necessários são: razão social, CNPJ, endereço, pessoa de contato, valor e descrição do que deve constar no recibo. Contatos: Site do evento: http://www.dimap.ufrn.br/sbmf2006/ Email: sbmf2006@dimap.ufrn.br Hélida Salles – Secretaria do SBMF 2006  Anamaria Martins Moreira – Professora Departamento de Informática e Matemática Aplicada (DIMAp) Coordenadora do SBMF 2006 Telefones: 3215-3815/ 9431-3162 


