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Comitê de Organização

O Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos (SBRC) é o mais importante fórum da comunidade de 

pesquisa e desenvolvimento em Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos no Brasil.

Entre as principais atividades técnicas do SBRC encontram-se os MINICURSOS, que tem como objetivo a atualização em temas 

normalmente não cobertos  nas grades curriculares ou que despertem grande interesse entre acadêmicos e profissionais. Esperam-se 

propostas de temas com grande potencial para atrair o interesse de estudantes e profissionais, de forma a melhor qualificá-los para suas 

pesquisas e/ou mercado de trabalho. Cada minicurso deve ser estruturado para um total de três a quatro horas.

Poderão ser submetidos minicursos cobrindo os temas sugeridos na Chamada de Trabalhos do SBRC 2010. A lista não exaustiva de 

tópicos de interesse é a que segue:

•  Acordo de Nível de Serviço (SLA)                           

•  Algoritmos distribuídos                                            

•  Aplicações                                                         

•  Computação ubíqua                                                  

•  Controle de tráfego                                                

•  Desempenho, escalabilidade e confiabilidade               

•  Engenharia, medição e monitoramento de tráfego            

•  Especificação, validação e verificação                     

•  Gerenciamento e operação de redes                          

•  Grades e computação na nuvem                                       

•  Medições e monitoração de redes                            

•  Middleware                                                         

•  Mobilidade                                                         

•  MPLS                                                                       

•  Multicast                                                          

•  NGN (Next Generation Networks)                                     

•  Protocolos   

•  

•  Redes ad hoc

•  Redes ativas e VPN

•  Redes autonômicas

•  Redes de sensores

•  Redes ópticas

•  Redes peer-to-peer

•  Redes sem fio infra-estruturadas

•  Redes tolerantes a atrasos/interrupções

•  Roteamento e comutação

•  Segurança

•  Serviços

•  Serviços Web

•  Sistemas distribuídos de tempo real

•  Sistemas distribuídos multimídia

•  Tolerância a falhas

•  TV Digital

•  Virtualização

Qualidade de Serviço (QoS)

Os autores dos cursos selecionados deverão produzir um capítulo para publicação no livro "Minicursos SBRC 2010", livro este que será 

distribuído entre os participantes do simpósio. O capítulo deverá ser redigido em Português e conter entre 40 e 50 páginas (seguindo o 

formato da SBC).

Professores e pesquisadores interessados em ministrar um minicurso devem submeter proposta de 6 a 8 páginas (excluindo-se os CVs - 

item 6 abaixo), contendo as informações enumeradas a seguir. O documento com a proposta e os CVs deve ser organizado em apenas 

um arquivo.

1. Dados de Identificação

   1.1. Título do minicurso

   1.2. Autor(es): instituição(ções), endereço(s), telefone(s), e-mail(s)

   1.3. Indicação do autor que apresentará o curso

2. Dados Gerais

  2.1. Objetivos do curso e tratamento dado ao tema (ex: teórico ou prático, apanhado geral de resultados ou aprofundamento de 

           aspectos específicos,  apresentação ou comparação de tecnologias, formação de novas habilidades ou informação, etc.)

   2.2. Perfil do público alvo

3. Estrutura prevista do texto (esboço do curso, tópicos/capítulos cobertos)

4. Para cada tópico/capítulo previsto no item 3, informar  um resumo do conteúdo  a ser abordado e previsão do  número de páginas

5. Bibliografia principal utilizada na preparação do curso (máximo de 1 página)

6. Curriculum Vitae resumido dos autores (máximo de 1 página por autor)

Temas

Livro Texto

Formato das Propostas

• 

• Upload de propostas: 18/12/2009 (prazo firme)

Registro de propostas: 11/12/2009

Datas Importantes

A submissão de propostas será exclusivamente eletrônica. Para tal, autores devem usar o sistema JEMS, disponível em 

. A proposta deverá constar em um único arquivo no formato PDF.https://submissoes.sbc.org.br/

Submissão das Propostas

• 

• Entrega dos capítulos: 14/03/2010

Comunicação dos resultados: 18/01/2010
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