INSID 2020 - INnovation for Systems
Information and Decision Meeting
Resumo do evento
O INSID 2020 (Innovation

for Systems Information and
Decision Meeting) estava previsto para acontecer presencialmente em Recife-PE, mas
devido às restrições de segurança sanitária impostas pela
pandemia do COVID-19, ocorreu virtualmente entre os dias
02 e 04 de dezembro de 2020.
O evento INSID (Innovation
for Systems Information and
Decision Meeting) se propõe a
ser um fórum para discussão
e disseminação de conhecimento entre os que desenvolvem pesquisas avançadas e
aplicações no tema de apoio
a decisão, incluindo métodos
de apoio a decisão multicritério e multiobjetivo (MCDM/A),
bem como decisão em grupo
e negociação (GDN).
Houve participações de
pesquisadores e estudantes
da China, França, Alemanha,
Suécia e Brasil. Do Brasil, os
participantes eram dos estados de São Paulo, Rio de
Janeiro, Paraná, Mato Grosso
do Sul, Paraíba, Rio Grande do
Norte, Sergipe e Pernambuco.
Foram dois volumes de
Proceedings editados pelo
evento INSID 2020. O primeiro volume foi publicado
pela Springer em sua série
Lectures Notes in Business
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Processing (LNBIP) e contém 08 artigos completos
selecionados a partir de um
rigoroso processo de revisão às cegas. Foi o primeiro
volume do INSID na LNBIP
Series (https://link.springer.
com/book/10.1007/978-3030-64399-7). O segundo
volume, donde os autores
mantiveram os copyrights
dos seus artigos, contém
uma coletânea de 14 short
papers, 31 resumos estendidos e 29 resumos, também
selecionados a partir de um
rigoroso processo de avaliação às cegas. Este segundo volume está disponível
para download na página do
evento (http://insid.events/
insid2020/)
Ao longo de três dias,
ocorreram uma plenária de
abertura e 18 sessões técnicas, sendo 16 em língua
inglesa. A sessão de abertura foi conduzida pela Prof.
Danielle Morais, Program
Chair do evento. Para as
sessões técnicas no formato virtual, os participantes
enviaram antecipadamente
suas apresentações em
vídeos de até 15 minutos
que foram apresentados
em cada sessão. Após a
exibição de cada vídeo, os
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apresentadores estavam
disponíveis para um momento
de discussão sobre o trabalho. Ainda nesta edição do
INSID 2020, foram incluídos
08 minicursos (INCT-INSID
Courses) que abordaram diversos temas relacionados a
MDCM/A e Decisão em grupo
e negociação. Alguns desses
minicursos estão disponibilizados no canal do Youtube do
INCT-INSID.

Maiores informações sobre
o evento, podem ser obtidas
em http://insid.events/insid2020

www.insid.org.br/insidmagazine

35

