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Aos 29 dias do mês de maio de 2013, às 17h45min, reuniu-se a plenária da Comissão Especial 4 

de Realidade Virtual (CERV) da Sociedade Brasileira de Computação (SBC), com a presença 5 

de 21 pessoas, presidida pela Coordenadora da CERV, Profa. Fátima Nunes. A lista assinada 6 

pelos presentes está anexa a esta ata. A reunião ocorreu, durante o SVR 2013, no Centro de 7 

Convenções do Hotel Holiday Inn Express, em Cuiabá-MT, para discussão e apreciação da 8 

pauta divulgada pela Coordenadora da CERV, conforme convocação divulgada com 9 

antecedência de 15 dias. Inicialmente, a Coordenadora apresentou os itens da pauta e solicitou 10 

aos presentes indicações de possíveis alterações e inclusões de itens, informou também que só 11 

sócios em dia com a SBC poderiam votar. Em seguida, a Coordenadora deu início à apreciação 12 

dos itens de pauta: 1. Aprovação da Ata da Reunião Plenária de 2012. Colocada em votação 13 

a Aprovação da Ata da Reunião Plenária de 2012, a mesma  foi aprovada por unanimidade. 2. 14 

Relato da Coordenação da CERV. Posteriormente, a Coordenadora da CERV fez o seu relato 15 

de atividades mencionando os pontos realizados durante o seu mandato: a) Elaboração, 16 

disponibilização, discussão e acompanhamento de planejamento para ações do Conselho na 17 

gestão 2012-2014; b) Acompanhamento de Eventos: SVR 2013 (Cuiabá), SVR 2014 (Salvador), 18 

WRVA 2012 (Paranavaí), WRVA 2013 (Jataí), WRVA 2014 (Marília); c) Revisão do 19 

Regimento da CERV; d) Manutenção do Portal da CERV no site da SBC; e) Presidência da 20 

Reunião Permanente do Conselho da CERV por meio da lista de discussão; f) Coorganização 21 

SVR 2013; g) Moderação da lista SVCRV-L; h) Presidência Reunião Plenária 2013; i) Interface 22 

com interessados para organização do SVR 2015; j) Disponibilização de artigos no BDBComp 23 

de todos SVRs e WRVAs; k) Incremento da lista de SBCRV-L com autores WRVA e SVR; l)  24 

Discussão e indicação de membro para grupos de trabalho da IFIP; m) Discussão e indicação de 25 

conferencista sênior; n) Acompanhamento Qualis SVR; A Profa. Liliane Machado perguntou 26 

sobre a publicação dos short papers do SVR2012 no DBDComp e foi informado que os mesmos 27 

já se encontram acessíveis no site do DBDComp. 3. Apresentação do Projeto do WRVA 28 

2013. A instituição aprovada para realização do WRVA 2013 é o Universidade Federal de Goiás 29 

– Campus Jataí (GO). O Prof. Marcos Wagner Ribeiro apresentou os detalhes do local de 30 

realização, as parcerias já realizadas, identidade visual, datas, site e outras atividades de 31 

organização do evento e a plenária delegou ao Conselho a aprovação dos responsáveis pelas 32 

Coordenações das atividades do evento. 4. Relato da Coordenadora da Comissão 33 

Organizadora do SVR 2013. A Professora Eunice Nunes apresentou relato com quantidade de 34 

inscritos (sendo um total de 256 inscritos), despesas e patrocínios.5. Relato do Coordenador 35 

da Comissão de Programa  do SVR 2013. A Profa. Liliane Machado informou o sucesso de 36 

sua parceria com o Prof. Selan Santos. Explicou em detalhes o processo da mudança do 37 

processo de submissão e avaliação, e que foram submetidos 73 artigos (Completos: 59, Curtos: 38 

14) e foram aceitos 46 artigos (Completos: 23,  Curtos: 23). No processo foram divididos os 39 

artigos em 3 categorias (Pesquisa, Aplicação e Revisão) e não se constatou discrepâncias de 40 

aceitações nas avaliações devido ao tipo de artigo. Informou ainda que os melhores artigos serão 41 

convidados para submissão de artigo estendido ao SBB Journal of 3D Interactive Systems (JIS) 42 

e que os artigos do evento já estavam disponíveis no portal da IEEE. O Prof. Creto Vidal 43 

perguntou se foi considerado o conhecimento do avaliador e a Profa. Liliane explicou que foi 44 

feito o processo de alocação de revisores de forma manual dispensando a autoavaliação de 45 

conhecimento na área. 6. Relato do Coordenador do Pré-Simpósio SVR 2013. O Prof. 46 

Marcelo Paiva fez um relato que foram submetidos 12 trabalhos e aceitos 11. Além disso, 47 

comentou que eram necessárias melhores definições dos papéis das pessoas nas organizações do 48 

programa científico. 7. Relato do Coordenador dos Minicursos SVR 2012. O Prof. Márcio 49 

Pinho apresentou que todos os 6 minicursos submetidos foram aceitos, contudo informou do 50 

problema de não ter sido possível pagar os custos de todos os autores para virem ao evento, o 51 

que inviabilizou a vinda de alguns, deixando claro que nos próximos anos isso deveria ser 52 

resolvido com informações claras já nas chamadas. Outro problema que informou foi a 53 

dificuldade de saber a quantidade de trabalhos a selecionar em função das salas disponíveis e 54 

seus custos. 8. Relato do WRVA 2012. O Prof. José Remo informou que o evento ocorreu 55 



normalmente e informou sobre o comitê científico do WRVA2012. 9. Relato do Editor em 56 

Chefe do SBC Journal on 3D Interactive Systems. A Profa.Luciana Nedel informou que a 57 

revista está conseguindo uma média de 3 edições por ano, com 3 categorias de submissão. 58 

Também informou que a revista esta classificada pela Qualis como B4 nas áreas de Ciência da 59 

Computação e Interdisciplinar, e que a partir deste ano o editor in-chief seria o Prof. Alberto 60 

Raposo. Relato do Webmaster sobre a página da CERV. O Prof. Ezequiel Zorzal não pode 61 

comparecer, contudo a Profa. Fátima Nunes informou sobre os andamentos: foi realizada uma 62 

atualização de conteúdo, com os Eventos, Comitê Gestor e Documentos; Também foi realizada 63 

uma atualização dos grupos de pesquisa no Portal CERV, com: envio de um email (convite) 64 

para as listas sbcrv-l e sbc-l; e envio de convites para os líderes dos grupos pesquisados no 65 

diretório do CNPq sobre grupos relacionados à RV e RA. 11. Apresentação do Projeto do 66 

SVR 2014. O Prof. Ricardo Lima fez uma apresentação sobre o local do event, e a necessidade 67 

de incentivar a pesquisa na área na Bahia e região. A proposta de data do evento foi debatida na 68 

plenária, considerando a proximidade da Copa do Mundo de Futebol de 2014, os preços que 69 

poderiam ser elevados na época e o prazo para envio/avaliação dos artigos. Após os debates, foi 70 

aprovado o período de 12 a 15 de maio de 2014 para realização do evento. Em seguida, avisou 71 

que o site e os folders de divulgação já estão prontos. Esses últimos foram distribuídos durante o 72 

SVR 2013. 12. Apresentação manual de instruções para organização do SVR e WRVA. O 73 

Prof. Luciano Soares apresentou o manual desenvolvido, alguns pontos foram discutidos e o 74 

Prof. Romero Tori recomendou que sempre os organizadores de eventos deveriam ler o manual 75 

de eventos do SBC. Também se ajustou na proposta do manual, que os autores de qualquer 76 

trabalho teriam sua publicação removida caso não venham apresentar o trabalho. O manual foi 77 

aprovado pela plenária e foi informado que ele seria disponibilizado no site da CERV. 13. 78 

Ajustes no Regimento da CERV. A Profa. Fátima fez uma série de colocações: a primeira foi 79 

sobre remover representação de alunos, que foi aprovada. O Prof. Romero Tori questionou se 80 

pesquisadores não poderiam participar, e entendimento foi que professores e pesquisadores, ou 81 

mesmo alunos, poderiam participar, porém ficou claro com a colocação do Prof. Robson 82 

Siscoutto que para se candidatar a pessoa tem que ser membro na categoria profissional da SBC. 83 

O Prof. Creto sugeriu substituir professor e pesquisador por apenas sócio efetivo da SBC, que 84 

foi aprovado. Também foi posto em discussão modificar o texto de “remover votação secreta” 85 

para as posições de presidente da CERV que foi aprovada. Mover o texto de pedido de 86 

promoção dos eventos SVR da CERV para a presidência para organização que também foi 87 

aprovado. Finalmente os dois anexos presentes na versão atual do regimento foram removidos e 88 

ajustes no texto foram finalizados para permitir esta remoção. O Prof. Romero, informou que 89 

estes textos visavam evitar que algum aventureiro mude radicalmente a organização do evento e 90 

a Profa. Fátima explicou que a SBC sempre pede aprovação para CERV para os eventos 91 

relacionados. O novo regimento aprovado na plenária está anexo a esta ata. 14. Decisões sobre 92 

formatos do SVR. O primeiro tópico foi a: Definição de datas de submissão: o Prof. Romero 93 

sugeriu uma discussão de estratégia de datas para submissões dos artigos; ao final foi aprovado 94 

que o coordenador do comitê de programa poderia trabalhar em datas de submissão e revisão de 95 

trabalhos mais convenientes para o evento, a serem aprovadas pelo Conselho da CERV. O 96 

segundo tópico levantado foi o: Título e abstract somente em inglês, também foi aprovado que o 97 

coordenador do comitê de programa poderia definir uma melhor política para esse quesito. 98 

Finalmente se discutiu se a Revista do pré-simpósio e minicursos deveria ser impressa ou 99 

disponibilizada em meio digital, O Prof. José Remo informou que impressão tem julgamento 100 

superior, além disso mudar para digital se perderia o histórico. Após discussões, foi aprovado 101 

que a revista seria em meio digital, mas deveria continuar a numeração iniciada anteriormente 102 

para não se perder o histórico enfatizado pelo Professor José Remo. No entanto, quando o 103 

orçamento do evento permitir, sugere-se imprimir a versão digital para disponibilizar aos 104 

participantes do SVR. 15. Definições de Comitê de Programa do SVR 2014. A Professora 105 

Fátima introduziu a definição da Comissão de Programa do evento, apresentando a candidatura 106 

do Prof. Alberto Raposo como Coordenador e Prof. Marcelo Paiva Guimarães como vice-107 

coordenador. A chapa foi aprovada por aclamação. 16. Definição do próximo evento SVR 108 

2015. A Profa. Fátima Nunes fez uma chamada para candidaturas para o SVR2015 e o Prof. 109 

Luciano Soares apresentou sua proposta para sediar o SVR2015 nas instalações do Insper 110 



Instituto de Ensino e Pesquisa  na cidade de São Paulo/SP, com carta de candidatura assinada 111 

pelos representantes da Instituição, a qual está anexa a esta ata. A candidatura foi aprovada por 112 

aclamação. 17. Eleição de representantes CERV. A Profa. Fátima Nunes apresentou a 113 

comissão eleitoral, composta pelas professoras Rosa Costa e Luciana Nedel. Em seguida, 114 

apresentou a composição atual do Conselho da CERV e explicou que, de acordo com o 115 

Regimento da CERV, o Organizador Geral e Coordenador de Programa do SVR 2014 116 

(respectivamente Profs. Ricardo Lima e Alberto Raposo) passam a fazer parte do Conselho da 117 

CERV com mandato de um ano. Foram, então, apresentadas as vagas para composição do 118 

Conselho da CERV somente na única categoria de profissional sócio efetivo. Na sequência, 119 

foram apresentadas as candidaturas e efetuada a votação. Após a apuração, os votos ficaram 120 

distribuídos conforme descrito a seguir: Jauvane de Oliveira - 7,  Marcelo de Paiva Guimarães 121 

– 10, Marcio Pinho - 8, Marcos Wagner - 2,  Ricardo Cabaret - 3,  Robson Siscouto - 8, 122 

 Luciana Nedel - 8, Liliane Machado - 9, Veronica Teichrieb - 10. Foram eleitos os sete 123 

candidatos mais votados, nesta ordem: Veronica Teichrieb, Marcelo de Paiva Guimarães, 124 

Liliane Machado, Luciana Nedel, Marcio Pinho, Robson Siscouto e Jauvane de Oliveira. Nada 125 

mais havendo a tratar, a Profa. Fátima Nunes encerrou a reunião plenária às 20 horas e 10 126 

minutos, agradecendo a presença de todos. 127 

Cuiabá, 29 de maio de 2013. 128 

Luciano Soares – Secretário. 129 

Fátima Nunes – Coordenadora da CERV/SBC e Presidente da Reunião Plenária 130 


