13º FÓRUM INTERNACIONAL SOFTWARE LIVRE

Workshop Software Livre divulga resultados da chamada de trabalhos
Evento com enfoque acadêmico, braço científico do fisl, recebeu 41 propostas de
trabalhos e selecionou os 21 melhores artigos.

A comissão organizadora do WSL - Workshop Software Livre publicou hoje o resultado da
chamada de papers. O WSL é braço acadêmico e científico do fisl, que desde 2000 acontece anualmente
em Porto Alegre, dentro da programação oficial do fórum.

Em sua 13ª edição, o WSL tem o apoio da Sociedade Brasileira de Computação (SBC) e

incentivou a submissão de trabalhos que façam pesquisa sobre o ecossistema do software livre,
oferecendo a oportunidade para que professores, pesquisadores, estudantes e demais profissionais
apresentem trabalhos de cunho científico desenvolvidos em seus centros de pesquisa, empresas ou
universidades, que usem, produzam, compartilhem, divulguem e/ou pensem o software livre.
Foram 41 propostas avaliadas, todas as que se encaixaram nos requisitos da chamada, e dessas,
21 artigos foram selecionados. Paulo Meirelles, um dos responsáveis pelo evento este ano, conta que o

nível da produção acadêmica surpreendeu positivamente os avaliadores: "O 'ponto de corte' foi em 430
pontos. O melhor artigo teve uma pontuação de 512 e o artigo com menor score ficou com 436 pontos.
Isso aponta para uma concorrência apertada entre os artigos”.

O comitê de programa do WSL é formado por pesquisadores respeitados de várias universidades

brasileiras e também de países como Espanha, Canadá, Estados Unidos e Inglaterra. Os artigos
escolhidos serão compilados e publicados nos anais do evento, e contarão pontos na carreira acadêmica
de seus autores, que foram notificados por e-mail da aprovação de seus trabalhos.

Conheça a lista de trabalhos selecionados: http://softwarelivre.org/wsl/2012/artigos-aceitos
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