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Mensagem da Coordenação do WEI 2020
O WEI 2020 é a vigésima oitava edição deste evento que é realizado anualmente
pela Sociedade Brasileira de Computação (SBC) com o objetivo de ser um fórum de
debates sobre diferentes temas relacionados às políticas, às diretrizes e experiências
de ensino e aprendizagem de Computação. É um evento base do Congresso da
Sociedade Brasileira de Computação realizado pela Diretoria de Educação e Comissão
de Educação da SBC. Neste ano, o WEI foi organizado em uma parceria entre a
Diretoria de Educação e a Diretoria de Ensino de Computação na Educação Básica da
SBC. A computação é disciplina cada vez mais importante nos diversos cursos de
graduação e no exercício das profissões. Por isso, há uma tendência global de incluir
Computação nos currículos escolares em todos os níveis, desde a educação infantil até
o ensino superior. O pensamento computacional é visto hoje como uma habilidade
essencial para o cidadão do século XXI. Assim, o WEI é um importante fórum para
coordenadores de cursos de graduação e pós-graduação; diretores e coordenadores
pedagógicos de escolas de educação básica; professores; alunos de licenciaturas, bem
como profissionais da indústria interessados em discutir suas experiências e
necessidades para promover a melhoria da educação e da capacitação em computação.
Nossas discussões envolvem: diretrizes curriculares dos cursos de graduação, a
evolução dos cursos de graduação e o surgimento de novos cursos, diretrizes e
perspectivas para ensino de computação na educação básica, a inserção de
computação nos currículos escolares, os impactos do ACM-CC2020 nos cursos de
graduação, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE), as taxas de
entrada e evasão nos cursos de computação, e a alta demanda por profissionais na
indústria nacional.
Nesta edição do WEI, os trabalhos foram selecionados através de um processo
de revisão por pares de um total de 147 artigos completos submetidos, o que implicou
numa taxa de aceitação de 27,2%. O comitê de programa do evento foi coordenado por
Itana Maria de Souza Gimenes e Leila Ribeiro, que organizaram este volume. Neste
ano, optamos por artigos com relato de experiência e artigos de opinião visando atingir
um público mais amplo e gerar mais interação e discussão durante o evento.
Agradecemos aos membros do comitê de programa e revisores, distribuídos
geograficamente no país, que tornaram possível uma criteriosa seleção. Agradecemos
o importante apoio local do professor Ed’ Wilson Tavares Ferreira (IFMT).
Este não está sendo um ano comum, toda a sociedade foi afetada pela pandemia
do Covid-19 que exigiu um isolamento social e, sobretudo, tem levado a perda de muitas
vidas. Este isolamento afetou fortemente nosso contexto, pois os setores de educação,
pesquisa e eventos foram amplamente impactados. Assim, nosso evento tem a sua
primeira edição online. Desejamos que, mesmo na ausência da interação presencial,
possamos aproveitar o evento para promover a educação em computação no Brasil.

