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DATAS IMPORTANTES 
Registro e submissão de artigos ao workshop:  18/08/2017 
Notificação de aceitação:     01/09/2017  
Data limite para entrega da versão final:   06/09/2017 
 
APRESENTAÇÃO 
O Workshop Regional de Segurança da Informação e de Sistemas Computacionais (WRSeg), evento integrante 
da Escola Regional de Redes de Computadores (ERRC), é um fórum para discussão e apresentação de trabalhos 
científicos e técnicos nas áreas de segurança da informação e de sistemas computacionais. Este fórum visa 
promover a reunião de pesquisadores e profissionais interessados no desenvolvimento da área, fomentando o 
debate e a troca de experiências. 
 
TÓPICOS DE INTERESSE (Não estão limitados apenas aos listados) 

x Anonimato e privacidade computacional 
x Análise de códigos maliciosos 
x Análise de protocolos de segurança 
x Auditoria e análise de riscos em sistemas 
x Autenticação e gestão de identidades 
x Controle de acesso: modelos e mecanismos 
x Criminalística e forense computacional 
x Criptografia e criptoanálise: algoritmos, protocolos, 

técnicas e aplicações 
x Gestão de Identidades 
x Gestão de segurança da informação 
x Hardware seguro 
x Incidentes de segurança: prevenção, detecção e 

resposta 

x Proteção de propriedade intelectual e DRM 
x Segurança em aplicações (TV digital, e-banking, redes 

sociais, smart grids, smart cities, IoT) 
x Segurança em computação ubíqua/pervasiva 
x Segurança em internet das coisas 
x Segurança em redes 
x Segurança em sistemas distribuídos e paralelos 
x Segurança em sistemas embarcados 
x Segurança em sistemas móveis e embarcados 
x Segurança em sistemas operacionais 
x Segurança situacional 
x Software seguro: desenvolvimento, testes e certificação 
x Técnicas e sistemas para identificação biométrica 
x Votação eletrônica segura 

SUBMISSÃO DE TRABALHOS 
Serão aceitos trabalhos na forma de artigo completo de no máximo 6 (seis) páginas (incluindo resumo, abstract, 
figuras, referências, etc). O texto pode ser escrito em português, inglês ou espanhol, seguindo a 
formatação/template da SBC (www.sbc.org.br). A submissão de artigos será exclusivamente eletrônica, em 
formato PDF, através do sistema JEMS (https://jems.sbc.org.br/). Contato: ceretta@inf.ufsm.br. 
 
COMITÊ DE PROGRAMA 
 
Adenauer Yamin (UCPEL e UFPEL) 
Avelino F. Zorzo (PUCRS) 
Bruno Dalmazo (Univ. of Coimbra) 
Bruno Mozzaquatro (UFSM) 
Cristiano Bonato Both (UFCSPA) 
Érico Hoff do Amaral (UNIPAMPA) 
Jéferson Campos Nobre (UNISINOS) 
Luciano Ignaczak (UNISINOS) 
 

Luis Augusto Dias Knob (IFRS - Sertão) 
Marco Antônio Sandini Trentin (UPF) 
Raul Ceretta Nunes (UFSM) - Coordenador 
Raul Fernando Weber (UFRGS) 
Roben Castagna Lunardi (IFRS - Restinga) 
Simone Ceolin (UFSM) 
Tiago Antônio Rizzetti (UFSM) 
Weverton Cordeiro (UFRGS) 
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