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COMPUTER MEASUREMENT GROUP BRASIL  

11TH CMG BRASIL PERFORMANCE AND CAPACITY PLANNING CONFERENCE  

CALL FOR PAPERS 2016 

 

 
O Computer Measurement Group Brasil (CMG BRASIL) convida seus membros e a comunidade das 

disciplinas afins para a preparação de artigos (papers) que após analisados pelo board técnico poderão ser 

exibidos no dia 18 de maio de 2016, em São Paulo. Vale lembrar que há 11 anos no Brasil e 44 em USA, o 

CMG se renova buscando sempre formas de calcular/racionar recursos de TI dentro das novas tecnologias 

do mercado.  

Gerenciamento: Processos ITIL e IT Gerenciamento de Serviços TI, Asset management, BPM, BAM, 

Governança Corporativa (HIPAA, HEPA, SOX), CPM,  Dashboards, KPIs, etc... 

Sistema z: zOS, CICS, IMS, DB2, Batch, WLM, Capacity on Demand, Licenciamento de Software,......  

Linux e UNIX: Plataformas Proprietárias e Abertas, Open Source, Servidores de Aplicação, J2EE, File 

Systems, etc. 

Windows: Sistema operacional Windows, SQL Server, IIS, Exchange, .NET, DSI, Ambiente Desktop, etc. 

Storage: Tecnologias de Disco e Tape, NAS, SAN, iSCSi, Fibre Channel, Backup, Recuperação, 

Gerenciamento de Storage.  

Computer Performance Evaluation (CPE): Teste de Stress e Carga, Benchmarking, Gerenciamento de 

Relatórios, Planejamento de Capacidade, Estatística Aplicada/Projeções, Simulação, Modelagem Analítica 

e Híbrida, Coleção e Análise de Estatísticas de Desempenho, Software Performance Engineering (SPE), etc. 

Rede/Internet: Performance e gerenciamento de rede, IPv6, WebSphere, Segurança na Internet, LAN, 

WAN, Semantic Networks, Web 2.0, XML, RSS, Podcasts, Blogs, eCommerce, etc. 

Hot Topics: Tecnologia em planejamento de capacidade no desenvolvimento e implementação de games, 

Planejamento de Capacidade em mobilidade, Gerenciamento de performance de Cloud pública/híbrida 

sob o ponto de vista do fornecedor e do usuário, Aspectos de capacidade na área de Segurança e 

criptografia.  

Datas importantes para submissão dos papers: 
Entrega dos Abstracts (Proposta do assunto de 5 a 10 linhas)   -  Até 15/02/2016 
Aprovação para elaboração dos papers pelo board técnico   -  Até 25/02/2016 
Entrega do Paper e Apresentação (slides) - prazo máximo   -  Até 31/03/2016 
Validação dos papers pelo board técnico após análise   -  Até 25/04/2016  
Divulgação da agenda oficial      -  Até 02/05/2016 
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Muito importante: 
    
1 Para nos adequarmos às regras do CMG Internacional, os papers e os slides deverão obedecer um 

padrão que representam a apresentação do mesmo. As regras para a diagramação do paper e o modelo 

para os slides estão anexos para referências. 
 
2 Os papers já apresentados em outras edições deverão ser submetidos da mesma forma, adicionando 

o texto: "Artigo apresentado no CMG Nacional/Regional ano xxxx", mesmo que o mesmo tenha sido 

atualizado. 
 

3 As propostas dos assuntos (abstracts), os artigos (papers) e as apresentações em power point, 

deverão ser encaminhados diretamente para o e-mail paulaiochpe@gmail.com, a fim de centralizar a 

distribuição dos trabalhos para o board técnico nas datas agendadas para cada fase.  Havendo dúvidas 

favor contatar pelo telefone celular 11 9.7366-6598. 
 

4 Vale lembrar que as palestras devem ser isentas de marketing e de promoção pessoal e na 

apresentação das mesmas não será aceito qualquer introdução por outro profissional da área ligado à 

empresas que detém qualquer comando sobre o membro palestrante.  
 

5 Também não serão aceitas palestras com temas alusivos a produtos e atividades ligadas ao 

profissional que a apresenta com o objetivo de alavancar vendas.  
 
 
 

 Lembre-se, o  CMG só existe, se existirem voluntários e capital intelectual.  O compartilhamento da nossa 

evolução profissional e intelectual é a pedra angular do desenvolvimento  de nosso país. 
 
 
 
 
 
Barueri,  25 de janeiro  de 2016. 
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João Natalino de Oliveira Etéocles da Silva Cavalcanti 
Presidente   Vice-presidente (interino) 


