15O Workshop em Engenharia de
Requisitos
24-27 de Abril de 2012
Buenos Aires, Argentina
Prefacio
O WER é parte do esforço para consolidar a comunidade
Iberoamericana de pesquisa em Engenharia de Requisitos. O WER
teve a primeira edição 1998 (WER98).
No inicio, o workshop acontecia alternativamente no Brasil, na
Argentina e na Espanha. Todavia, em algumas edições do encontro,
pesquisadores de outras partes do mundo tiveram participação
importante e então para corresponder a essas participações o WER
aconteceu também em novos locais da Europa, da América do Norte,
assim como em diferentes países da America do Sul.
O WER foi criado para se tornar um fórum de debate e de divulgação
sobre temas relevantes na área de Engenharia de Requisitos. A
experiência adquirida nas edições anteriores demonstrou que os
mecanismos utilizados estão produzindo frutos pela troca de ideias e
experiências entre os participantes, fomentando a colaboração pela
divulgação dos trabalhos pelo “WERpapers” e pela discussão entre os
participantes, o que é privilegiado e encorajado durante o encontro.
O WER incentiva a submissão de artigos técnicos de alta qualidade
que descrevem trabalhos de pesquisa e experiências no campo da
Engenharia de Requisitos.
Nesta edição, o WER 2012 recebeu 53 artigos que foram avaliados
pelos membros do comitê do programa. Como resultado da avaliação
14 artigos foram selecionados para apresentação durante a
conferencia, entre estes 4 como “short papers”.
Os 14 artigos selecionados são publicados no “proceedings” da
conferencia pela organização do WER2012 e adicionalmente os
mesmos documentos serão logo colocados à disposição no

http://wer.inf.puc-rio.br/WERpapers

Agradecemos a todos os participantes do comitê do programa pela
valiosa colaboração.
O WER 2012 contou com a apresentação realizada pelo Dr Araujo de
Portugal a quem agradecemos sinceramente. O resumo da referida
apresentação foi incluída no CD do WER 2012.
Também foram incluídos os resumos dos tutoriais apresentados pela
Dra. Graciela Hadad e pela Dra. Luciana Ballejos.
O WER 2012 contou com a apresentação realizada pelo Dr Araujo de
Portugal a quem agradecemos sinceramente. O resumo da referida
apresentação foi incluída no CD do WER 2012.
O WER’12 incorporou com muito gosto alunos dos últimos anos da
graduação da Escuela de Ciencias de la Computación da UNLaM. Esta
edição esteve a cargo da Dra. Graciela Hadad a quem agradecemos
pela participação.
Devemos destacar a importante colaboração da UNLaM, anfitriã do
congresso e agradecer a sua importante contribuição. Principalmente
ao Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas e a
Escuela de Posgrado que ofereceu as instalações da universidade e
todo o apoio necessário para o desenvolvimento do evento.
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