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DESCRIÇÃO DA TRILHA  
A International Conference on Information Resources Management - Conf-IRM  é uma 
conferência afiliada à Association for Information Systems (AIS). Proporciona um fórum para 
pesquisadores de todo o mundo onde são compartilhados os desenvolvimentos recentes nas 
áreas de sistemas de informação e gestão da informação. Seu objetivo é promover um 
networking efetivo entre pesquisadores e praticantes preocupados com a gestão dos recursos de 
informação nas organizações. Consequentemente, a conferencia é planejada para ser um 
ambiente no qual os pesquisadores podem obter um feedback substancial e útil sobre seus 
trabalhos. A Conf-IRM continua a tradição das conferências da Information Resource 
Management Association. Sob nova liderança, a conferência da IRMA foi reposicionada e agora 
é conhecida como Conf-IRM. 
 
Considerando-se a localização da sede da conferência em 2010, criou-se uma trilha para a 
recepção de artigos em língua espanhola e uma para artigos em língua portuguesa, a serem 
submetidos em qualquer um dos temas da conferencia. A presente trilha (“Trilha em Português”) 
receberá submissões ligadas a todos os temas da conferência que estejam redigidas e queiram 
ser apresentadas em língua portuguesa. Convidam-se também pesquisadores de outras regiões 
(Europa, África e Ásia) a submeterem seus trabalhos em português para o Conf-IRM 2010.  
 
TÓPICOS RECOMENDADOS  
A Trilha em Português convida a submissão de trabalhos de qualidade e propostas de painéis e 
workshps em um dos (mas não limitado aos) seguintes tópicos, que representam as diversas 
trilhas da conferencia: 
• Metodologias e Processos de Desenvolvimento de Aplicações  
• Gestão da Informação e do Conhecimento 
• E-Business e E-Commerce 
• Colaboração e Redes Sociais 
• TICs Emergentes 
• TICs para o desenvolvimento e para a prosperidade econômica  
• TICs no Governo, Educação e Saúde 
• TICs em Pequenas e Médias Empresas  
• Segurança da Informação, Privacidade e Gestão de Risco 
• Ensino e Pesquisa em SI  
• TI Verde 
• Gestão de Serviços de TI  
• Impactos Sociais da TI nas Pessoas, Organizações e Sociedade  
• Gestão Estratégica e Governança de TI 

 
Para maiores informações, visite o Web Site da Conferência em: 

www.conf-irm.org 



 
Tipos de Submissão  
Trabalhos Completos 
Artigos com até 5000 palavras, incluindo título, resumo, referencias e apêndices, com um 
máximo de 5 figuras/tabelas. As submissões devem trabalhos conceituais ou empíricos originais 
e não previamente publicados. Todos os trabalhos aceitos serão publicados nos anais da 
conferência, mediante o pagamento da taxa de inscrição. Os trabalhos aceitos e apresentados 
na conferência também serão disponibilizados na AIS e-Library. Os melhores trabalhos serão 
considerados para publicação em periódicos selecionados. Além disso, o trabalho que melhor 
representar, em termos de qualidade e adequação ao tema, os ideais da conferencia, receberá o 
premio de “Melhor Trabalho” durante a conferencia.   
 
Pesquisa em andamento 
Artigos com até 2000 palavras, com um máximo de 3 figuras/tabelas. Os trabalhos do tipo 
“pesquisa em andamento” aceitos serão publicados em sua forma resumida nos anais. 
 
Casos de Ensino 
Casos de ensino deve ser baseados em situações reais e voltados a atender objetivos 
específicos de aprendizagem. Os casos não devem ter mais do que 5000 palavras e devem ser 
acompanhados pelas notas ao instrutor (não incluídas nas 5000 palavras. As notas ao instrutor 
não serão publicadas nos anais, 
 
Propostas de Painéis e Tutoriais 
Submissões com não mais de 1000 palavras, que devem incluir os objetivos, assuntos a serem 
cobertos e informações completas sobre os apresentadores. O método de apresentação é de 
responsabilidade do proponente, entretanto, o proponente tem responsabilidade em providenciar 
os participantes do painel. Todas as propostas aceitas constarão dos anais da conferencia 
(todos os panelistas ou apresentadores do tutorial devem se registrar para a conferencia). 
 
 
Avisos Importantes 
- O número de submissões por autor (incluindo co-autorias) está limitado a um máximo de 

duas submissões 
- Os autores de trabalhos aceitos (pelo menos um autor por submissão) e todos os membros 

de painel ou apresentadores de tutoriais deve registrar-se e comparecer à conferência. 
 
Todas as submissões serão avaliadas em blind-review. O processo de avaliação será 
gerenciado pelos coordenadores da trilha. Todas as submissões devem ser enviadas até  
15 de Outubro de 2009.  
 
Datas Importantes 
Data Limite para Submissão: 15 de Outubro de 2009 
Notificação do Resultado:  8 de Janeiro de 2010 
Submissão Final e data para Registro Adiantado (Early Registration): 25 de Fevereiro de 2010 
 
Envie todas suas questões para: 
Program Co-Chairs 
Annette Mills, University of Canterbury, New Zealand, annette.mills@canterbury.ac.nz  
Kweku-Muata Osei-Bryson, Virginia Commonwealth University, USA kweku.muata@isy.vcu.edu 
Jairo Gutierrez, University of Auckland, New Zealand, j.gutierrez@auckland.ac.nz 


