
São Carlos, Janeiro de 2017. 
 
 
Carta aberta aos interessados em conhecer um pouco mais da Sociedade 
Brasileira de Computação (SBC) 
 
Prezados associados e futuros associados da SBC 
 
A Sociedade Brasileira de Computação (SBC) é uma Sociedade Científica sem fins lucrativos com 
38 anos de atuação, que reúne estudantes, professores, profissionais, pesquisadores e 
entusiastas da área de Computação e Informática de todo o Brasil. A SBC tem como função 
fomentar o acesso à informação e cultura por meio da informática, promover a inclusão digital, 
incentivar a pesquisa e o ensino em computação no Brasil, e contribuir para a formação do 
profissional da computação com responsabilidade social. 
 
A SBC faz parte da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) e da International 
Federation for Information Processing (IFIP). A instituição também é associada ao Centro Latino-
americano de Estudios en Informatica (CLEI) e afiliada à IEEE Computer Society.  
 
As principais finalidades da SBC são: 
  

• Incentivar atividades de ensino, pesquisa e desenvolvimento em computação no Brasil; 
• Zelar pela preservação e aprimoramento do espírito crítico, responsabilidade profissional 

e personalidade nacional da comunidade técnico-científica que atua no setor de 
computação no país; 

• Manter-se permanentemente atenta à política governamental que afeta as atividades de 
computação no Brasil, no sentido de assegurar a emancipação tecnológica do país; 

• Promover por todos os meio academicamente legítimos, através de reuniões, 
congressos, conferências e publicações, o conhecimento, informações e opiniões que 
tenham por objetivo a divulgação da ciência e os interesses da comunidade de 
computação. 

 
Para fazer parte desta sociedade você tem que se tornar um associado. Você pode então se 
perguntar quais são os benefícios em se tornar sócio de uma comunidade como esta. Os 
benefícios diretos são: 
 

• Descontos em eventos apoiados pela SBC – em sendo um associado você terá 
descontos em inscrições de eventos apoiados ou patrocinados pela SBC; 

• A partir de 2017 a anuidade tem validade por 365 dias a partir da data da efetivação da 
associação;  

• todos os associados em dia da SBC passam a ter acesso, com suas credenciais SBC, ao 
Portal de Periódicos da CAPES. Como sabem, o Portal de Periódicos é uma fonte 
riquíssima de literatura científica, o que é básico para uma melhor pesquisa nacional, 
inclusive em Computação; 

• O associado pode participar ativamente da sociedade dando suas contribuições e 
sugestões diante de todas as discussões; e 

• O associado tem direito de publicação nas listas de e-mail da SBC (SBC-L), lista esta 
onde são postadas informações como vagas de concursos, estágios, datas de realização 
de eventos, entre outras informações interessantes sobre carreiras e cursos. 

 
Além dos benefícios diretos, existem vários outros benefícios indiretos: 
 

• Participar de discussões ativas sobre diferentes áreas e subáreas da Computação por 
meio das Comissões Especiais (CEs) - As Comissões Especiais (CEs) da SBC reúnem 
associados com interesses comuns em determinada subárea da Computação. Cada 
Comissão Especial organiza também seu respectivo simpósio e realiza periodicamente 
sua assembleia geral. Qualquer sócio da SBC pode se inscrever nas Comissões 
Especiais. 

• Participar ativamente de discussões e auxiliar o crescimento da sociedade sendo um 
representante institucional, um representante discente ou até mesmo um secretário 
regional. O Representante Estudantil tem como função principal estimular os estudantes 
a conhecerem a SBC, tornarem-se associados e participarem das atividades promovidas 



pela Sociedade, atuando juntamente com o Representante Institucional. Seu papel é 
fundamental para tornar esta sociedade cada vez mais atuante e abrangente, 
fomentando o desenvolvimento científico e tecnológico da área de informática em nosso 
país. Já a representação institucional é o elo entre a instituição de ensino e a SBC. 
O Representante é o porta-voz da Sociedade na sua instituição. Uma das funções desse 
trabalho voluntário é divulgar as ações e as atividades promovidas pela SBC e estimular 
estudantes, professores e pesquisadores a participarem das atividades científicas, bem 
como motivar a adesão de novos associados. 

 
Os Eventos promovidos e apoiados pela SBC são divulgados no site e redes sociais 
(www.sbc.org.br; facebook.com/sbcbrasil;twitter.com/sbcbrasil; instagram.com/sbcoficial; sbcbrasil
.tumblr.com; Também no g+ e no Youtube, como Sociedade Brasileira de Computação).  
 
Para associar-se à SBC acesse a Central de Sistemas (https://centraldesistemas.sbc.org.br) e 
crie uma conta. Completada essa etapa, realize login, acesse o sistema MoM (opção MoM na tela 
principal) e realize sua associação. O valor da associação dependerá da categoria que vais te 
associar. Há categorias para estudantes e categorias para profissionais, professores e 
pesquisadores. Estudantes de graduação tem a opção de associar-se à categoria "Estudante - 
Graduação básico" e estudantes de pós somente na categoria "Estudante" ou "Estudante 
associado à ACM". Mais informações sobre a associação à SBC podem ser obtidas 
em: www.sbc.org.br, seção Associe-se.  
 
 
A associação para alunos de graduação (associação básica) é de R$17,00, lembrando que se 
você se associar, você terá descontos na inscrição de eventos apoiados pela SBC. 
 
Venha ser um associado da SBC! Auxilie na construção de uma Sociedade Brasileira de 
Computação cada vez melhor!!! 
 
Qualquer dúvida estou a disposição. 
 
 
 
 
 
 
 

Profa. Dra. Kalinka Regina Lucas Jaquie Castelo Branco 
Secretária Reginal – SP-Oesta da SBC	


