
 

 

Ata da Reunião Plenária da Comissão Especial de Realidade Virtual da  1 
Sociedade Brasileira de Computação - CERV/SBC -2016  2 
Aos 3 dias do mês de novembro de 2017, às 18h00min, reuniu-se a plenária da Comissão 3 
Especial de Realidade Virtual (CERV) da Sociedade Brasileira de Computação (SBC), com 4 
a presença de 29 pessoas, presidida pela Vice-Coordenador da CERV, Prof. Luciano Soares, 5 
em virtude da Coordenadora Profa. Liliane Machado estar imposibilitada de estar 6 
localmente, porém participou remotamente por video-conferência. A lista assinada pelos 7 
presentes está anexa a esta ata. A reunião ocorreu, durante o SVR 2017, na Pontifícia 8 
Universidade Católica do Paraná, em Curitiba - PR, para discussão e apreciação da pauta 9 
divulgada pela Coordenadora da CERV, conforme convocação divulgada com antecedência 10 
de 15 dias. O Vice Coordenador apresentou os itens da pauta. Em seguida, o Vice 11 
Coordenador deu início à apreciação dos itens de pauta: 1. Aprovação da Ata da Reunião 12 
Plenária de 2016. Colocada em votação a Ata da Reunião Plenária de 2016, a mesma foi 13 
aprovada por unanimidade. 2. Levantamento de itens para discussão em "Outros 14 
Assuntos". Prof Luciano Soares solicitou a inclusão do item Data de início da próxima 15 
gestão da CERV, o que foi aprovado por unanimidade. 3. Relato da Coordenação da 16 
CERV. Profa. Liliane relatou que durante o CSBC foi realizada uma reunião  da CERV com 17 
a do Comissão Especial do SBGAMES, o que agilizou  decisão de alguns pontos relativos ao 18 
evento de 2017. A profa Liliane informou que a SBC criou um portal para as revistas da 19 
entidade e está verificando como gerar DOI para as revistas publicadas pelas comissões 20 
especiais. Prof. Alberto Raposo fez relato sobre a JIS(SBC Journal on Interactive Systems) 21 
informado que: (1) a revista irá publicar os melhores artigos dos eventos IHC, SRV e 22 
SBGAMES; (2) A JIS tornou-se B3 no Qualis da CAPES, o que aumentou a submissão de 23 
artigos no último ano; (3) A comunidade de IHC vai propor uma edição especial na área de 24 
IHC. 4. Relato do Chair da Comissão Organizadora do SVR 2017. Prof Rafael Rieder 25 
relata os números do SVR, conforme segue: 238 inscritos no total; 68 somente no SVR; 170 26 
foram no formato Combo; Recursos obtidos. CAPES: R$ 45.000,00; CNPq: R$ 15.000,00; 27 
Absolut Tecnologies R$ 15.000,00; ESI Group: R$ 6.500,00; Intel R$ 6.000,00. Inscrições: 28 
R$ 42.000,00. As despesas ficarão e torno de R$ 100.000,00. Prof. Rafael comentou que a 29 
junção com o SBGAMES foi bastante interessante para a organização. Os principais pontos 30 
positivos desta junção foram: Compartilhamento de despesas como materiais impressos, 31 
Identidade visual e Aplicativo do evento; Maior afluência de publico; Maior visibilidade 32 
científica; Maior possibilidade de networking. 5. Relato da Coordenação de Programa do 33 
SVR2017. A Profa. Fatima Nunes, chair do comitê de Programa do SVR 2017 relatou que: 34 
(1) os artigos do evento e o livro do pré-simpósio foram disponibilizados no pen-drive do 35 
evento entregue a todos os participantes do evento; (2) os anais já estavam disponíveis no 36 
site da IEEE durante o evento; (3) Os autores dos melhores trabalhos do evento serão 37 
convidados a submeterem um artigo estendido à JIS;(4) Houve 69 artigos submetidos sendo 38 
43 completos, 19 curtos e 7 Posters; (4) A coordenação de programa buscou aprimorar as 39 
instruções aos autores e aos revisores, destacando as categorias de submissão; (5) Todos os 40 
artigos tiveram três revisões; (6) Foi adotada uma diretriz inclusiva, pela qual todo o artigo 41 
com duas revisões positivas foi aceito; (7) O livro do Pré-simpósio foi retomado, gerando 21 42 
capítulos que reuniram 49 autores; (8) No Workshop de Teses e Dissertações(WTD) foram 43 
submetidos 7 trabalhos, dos quais 6 foram aceitos, sendo 4 de mestrado e 2 de doutorado;(9) 44 
No Workshop de Iniciação Científica(WIC) forma submetidos 26 trabalhos, sendo 20 45 
aceitos, o que gerou 3 sessões de apresentações durante o evento; (10) Nos Tutoriais houve 8 46 
minicursos submetidos, dos quais 4 foram aceitos. (11) A Sessão de Demos teve 10 47 
submissões com 9 aceites e 8 apresentações durante o evento. Como sugestões para o evento 48 
de 2018 a profa Fátima apresenta: submeter os artigos à IEEE antes do JEMS; manter a 49 
categorização (full, short, pôster); manter a submissão de pôsteres; continuar WIC (retomado 50 
este ano); retomar sessões somente em inglês; manter e estimular premiação; montar um 51 



 

 

comitê para considerar também apresentações orais nas premiações; fazer sessão especial de 52 
indicados à premiação; emparelhar ‘timing’ de submissões com o SBGAMES; evitar 53 
sobreposição de assuntos com os eventos simultâneos; colocar palestrantes convidados em 54 
horários não simultâneos; estimular trilha(s) em comum entre SVR e SBGAMES. 6. Relato 55 
da Organização da Escola Regional de Realidade Virtual(ERV) 2016. Prof Alyson  56 
informa que a ERV 2016 foi realizada como uma trilha do evento EPoGames-Encontro 57 
Potiguar de Games. Foram dois dias de evento e houve a participação de 80 participantes. O 58 
evento gerou 4 pôsteres no SVR2017. O evento foi gratuito por problemas no sistema de 59 
cobrança. A experiência foi muito positiva. Prof. Luciano informa que a CERV fornecerá o 60 
apoio que for necessário para a realização de outras Escolas Regionais de RV. 7. 61 
Proposições para o SVR 2018. Profa Maria Amélia apresenta a proposta do Instituto 62 
Presbiteriano Mackenzie para a realização em São Paulo, de 1 a 5 de outubro de 2018. A 63 
proposta é realizar juntamente com o CLEI e o LACLO. Prof. Luciano Soares apresenta a 64 
proposta de realização juntamente com o SBGAMES e o SIBGRAPI, em Foz do Iguaçu. A 65 
plenária decide, por maioria, realizar o SVR 2017 em Foz do Iguaçu. 9. Proposição de 66 
eventos ER OU WRVA para 2018. Prof. Tales Bogoni, da UNEMAT, informa que tem 67 
interesse em levar a Escola Regional de Realidade Virtual, para SINOP, em 2018. Prof. 68 
Luciano informa que a CERV apoia a iniciativa e se coloca à disposição para realizar a 69 
coordenação junto à SBC. Prof Romero informa que gostaria de divulgar o Pré-Simpósio do 70 
SVR na ERV. 10. Definição do Comitê de Programa do SVR 2018. As profas. Luciana 71 
Nedel e Veronica Teichrieb apresentam-se como candidatas. A assembleia aprova a 72 
candidatura por unanimidade. 11. Regras para definição dos próximos eventos. O prof 73 
Luciano propõe que se possa decidir, na lista da CERV, as questões que hoje são exclusivas 74 
da assembleia. Foi decidido que a CERV vai propor uma nova redação para incluir esta 75 
questão no regimento e trará no próximo evento. 12. Outros Assuntos. Data de início da 76 
próxima gestão da CERV: O prof Luciano apresenta a questão da mudança no período da 77 
duração dos mandatos dos membros da CERV. A assembleia aprova a extensão dos 78 
mandatos até a próxima assembleia da CERV. O Conselho da CERV fica responsável por 79 
ajustar a redação do Regimento. 12. Apresentação da Comissão Eleitoral e eleição de 80 
representantes da CERV. Não haverá eleição em face da decisão tomada no item anterior.  81 
Curitiba, 3 de novembro de 2017. 82 
Marcio Pinho – Secretário da Reunião Plenária. 83 
Luciano Soares – Vice-Coordenador da CERV/SBC e Presidente da Reunião Plenária. 84 
Liliane Machado – Coordenadora da CERV/SBC. 85 



 

 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 



 

 

 


