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Resumo. Neste ano de 2018, o 33o SBBD acontece junto com o 44o VLDB. O 

primeiro é o maior evento acadêmico nacional, enquanto o último é um dos 

maiores e mais importantes da área no âmbito internacional. Durante o 

SBBD, a comunidade brasileira de bancos de dados tem a oportunidade de 

acompanhar de perto os principais avanços científicos e tecnológicos na área, 

além de avaliar a importância do evento e o papel dos professores e 

pesquisadores na formação de pessoal e na contribuição para a sociedade. 

Nesta palestra, pretendo revisitar alguns dos diversos temas de P&D a que 

venho me dedicando ao longo dos anos, desde bancos de dados dedutivos até 

a análise de dados, passando pelas aplicações na bioinformática e pelos 

SGBDs autônomos. Aproveitarei também o convite para provocar uma 

reflexão sobre a nossa grande área de pesquisa, com foco na relevância e no 

papel de eventos como o SBBD para a ciência e a tecnologia no país. 
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