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INSID 2021

Houve participações de pes-
quisadores e estudantes da 
China, Franca, Suécia, Japão, 
Portugal, Peru e Brasil. Do 
Brasil, os participantes eram 
dos estados 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 2021. O primei-
ro volume contém 9 artigos 
completos, selecionados 
em um rigoroso processo de 
revisão às cegas, publicado 
na Lectures Notes in Business 
Processing (LNBIP Series), 
Springer (https://link.sprin-
ger.com/book/10.1007/978-
3-030-91768-5). O segundo 
volume, no qual os autores 
mantiveram os copyrights 
dos seus artigos, contém uma 
coletânea de 6 short papers, 
16 resumos estendidos e 34 
resumos, também seleciona-
dos a partir de um rigoroso 
processo de avaliação às 
cegas. Este segundo volume 
está disponível para download 
na página do evento (http://
insid.events/insid2021/) Ao 
longo de três dias, ocorreram 
uma plenária de abertura e 
14 sessões técnicas, sendo 11 

em língua inglesa e uma em 
línguas espanhola e inglesa. A 
sessão de abertura foi condu-
zida pela Prof. Danielle Morais, 
Program Chair do evento. Para 
as sessões técnicas no for-
mato virtual, os participantes 
enviaram antecipadamen-
te suas apresentações em 
vídeos de até 15 minutos que 
foram apresentados em cada 
sessão. Após a exibição de 
cada vídeo, os apresentadores 
estavam disponíveis para um 
momento de discussão sobre 
o trabalho. 

Ainda nesta edição do 
INSID 2021, foram incluídos 
2 tutoriais. O primeiro deles, 

ministrado pelo professor 
Helder Gomes, da UFF, tinha 
como título “Visual Outdeck: a 
visual app to support decision 
making thorough outranking 
based modelling”. O segundo, 
intitulado “ The FITradeoff 
method: decision process and 
its NEW features”, foi apresen-
tado pela professora Eduarda 
Frej, da UFPE.  

Maiores informações sobre 
o evento, podem ser obtidas 
em http://insid.events/in-
sid2021
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INSID 2022

Em 2022 o evento ocor-
reu em formato híbrido, 
presencial e virtual, com 
predominância do formato 
presencial (com transmis-
sões online). Os participan-
tes brasileiros eram dos 
estados de São Paulo, Rio 
de Janeiro, Paraná, Mato 

Grosso do Sul, Paraíba, Rio 
Grande do Norte, Sergipe, 
Ceará, Maranhão, Pernam-
buco e do Distrito Federal.

O volume de Proceedin-
gs editado pelo evento IN-
SID 2022, no qual os autores 
mantiveram os copyrights 
dos seus artigos, contém 
uma coletânea de 5 short 
papers, 9 resumos estendi-
dos e 36 resumos, também 
selecionados a partir de um 
rigoroso processo de ava-
liação às cegas. Este vo-
lume está disponível para 
download na página do 

evento (http://insid.events/
insid2022/) Ao longo de três 
dias, ocorreram uma plená-
ria de abertura e 11 sessões 
técnicas, com apresenta-
ções ocorrendo tanto em 
língua portuguesa quanto 
em língua inglesa. A sessão 
de abertura foi conduzida 
pela Prof. Danielle Morais, 
Program Chair do evento. 
Em seguida houve uma 
“Plenary Session”, conduzi-
da pelo professor Luis Dias, 
da Universidade de Coim-
bra (Portugal), realizada de 
modo online. Para as ses-
sões técnicas no formato 
virtual, que ocorreram nas 
sessões da parte da manhã, 
os participantes realizaram 
as apresentações ao vivo, 
mas poderiam também, 
caso preferissem, transmi-
tir apresentações previa-
mente gravadas, que foram 
enviadas à Organização do 
Evento. Cada apresenta-
ção durou 15 minutos; após 
esse tempo, os apresen-

tadores estavam disponí-
veis para um momento de 
discussão sobre o trabalho. 
As sessões presenciais, 
ocorridas no período da 
tarde, foram realizadas de 
maneira semelhante, com 
transmissão virtual para os 
participantes online. Ainda 
nesta edição do INSID 2022, 
foram incluídos 2 tutoriais. 
O primeiro deles, ministra-
do pelo professor Helder 
Gomes, da UFF, tinha como 
título “A web-based APP 
for supporting Multicriteria 
Decision Modelling of ou-
tranking choice Problems”. 
O segundo, intitulado 
“Applications of data-dri-
ven methods in multiple 
criteria decision making”, 
foi apresentado pelo pro-
fessor Leonardo Tomazeli 
Duarte, da FCA/UNICAMP. 
Maiores informações sobre 
o evento, podem ser obti-
das em http://insid.events/
insid2022
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