
Ata da reunião da plenária da Comissão Especial de Realidade Virtual da Sociedade Brasileira 1 

de Computação 2 

Aos 29 dias do mês de maio de 2012, às 18 horas e 30 minutos, no auditório do Hotel Mercure, 3 

em Niterói (RJ), reuniu-se a plenária da Comissão Especial de Realidade Virtual (CERV) da 4 

Sociedade Brasileira de Computação (SBC), com a presença de 23 pesquisadores docentes, 16 5 

alunos de pós-graduação e 5 alunos de graduação. Inicialmente o professor Edgard Lamounier, 6 

presidente do Conselho da CERV, apresentou os itens da pauta e solicitou aos presentes 7 

indicações de possíveis alterações e inclusões de itens. A plenária aprovou por unanimidade a 8 

pauta apresentada, dando-se início à discussão dos tópicos nela incluídos. 1) Aprovação da ata 9 

da reunião plenária de 2011: o Professor Edgard apresentou a ata da reunião plenária de 2011 10 

e informou que esta já estava aprovada ad referendum pelo Conselho da CERV e enviada à 11 

SBC. Em seguida, citou os itens que constavam no documento.  A plenária aprovou a ata por 12 

unanimidade. 2) Relato da Coordenação da gestão 2010-2012 da CERV: o Professor Edgard 13 

apresentou os itens que resumem a atuação da Coordenação da CERV no período citado: (a) 14 

Eventos realizados: SVR 2011 (Uberlândia), SVR 2012 (Niterói),  WRVA 2010 (São Paulo), WRVA 15 

2011 (Uberaba); (b) Revisão do Regimento da CERV, incluindo as alterações realizadas nos 16 

últimos anos; (c) Manutenção do Portal da CERV, no site da SBC; (d) Divulgação  da história, 17 

trabalhos e desafios da CERV na revista da SBC; (e) Presidência da Reunião Permanente do 18 

Conselho da CERV, através da lista de discussão; (f) Presidência das Reuniões Plenárias em 19 

2011 e 2012; (g) Atuação como Co-chairs dos SVR 2011 e SVR 2012; (h) Apresentação do 20 

extrato das contas da CERV e atas para SBC; (i)  Atuação como Moderador da lista SBCRV-l; (j) 21 

Interface com interessados em propostas para os eventos SVR e WRVA; (k) Colaboração na 22 

criação da revista dos minicursos e tutoriais do Pré-simpósio. 3) Relato da Coordenação Geral 23 

do SVR 2012: a Professora Rosa Costa apresentou relato com quantidade de inscritos, 24 

despesas e patrocínios, os quais estão disponíveis no anexo a esta ata. O Professor Edgard 25 

propôs votação do relato, o qual foi aprovado por unanimidade. 4) Relato da Coordenação de 26 

Programa do SVR 2012: o Professor Luciano Soares apresentou relato da publicação em 27 

revistas dos periódicos do SVR 2011. Foram publicados 3 artigos do SVR em número especial 28 

do periódico Computer & Graphics, 2 artigos no periódico SBC Journal on 3D Interactive 29 

Systems (JIS) e 2 artigos no periódico International Journal of Virtual Reality (IJVR). Em seguida, 30 

apresentou estatísticas do SVR 2012, a saber: Submissões – 75 full papers e 26 short papers; 31 

Aceitações – 32 full papers e 12 short papers; Revisões Efetuadas – 363 revisões por 135 32 

revisores, com média de 3,6 revisões por artigo; composição de 8 Sessões Técnicas. Também 33 

apresentou a estatística sobre: artigos submetidos em cada tópico disponibilizado na chamada 34 

de trabalhos, participação das regiões brasileiras na submissão dos artigos e participação de 35 

autores nacionais e internacionais. Explicou, na sequência, o processo de publicação dos 36 

artigos na biblioteca digital do IEEE; comentou sobre a participação dos palestrantes 37 

internacionais e relatou o processo de seleção dos melhores artigos que serão convidados a 38 

publicar versões estendidas nos periódicos JIS e IJVR. Os dados apresentados estão no 39 

documento anexo a esta ata. 5) Relato da Coordenação do Pré-simpósio do SVR 2012: o 40 

Professor Alexandre Cardoso explicou que neste ano foi escolhido o tema “RV e RA em 41 

dispositivos móveis associados com computação em nuvem”. Foram submetidas 8 propostas, 42 

tendo sido aprovadas 7 delas. Uma proposta foi adicionada com a finalidade de oferecer uma 43 

visão geral sobre o tema aos participantes. 6) Relato da Coordenação dos minicursos do SVR 44 



2012: o Professor Anderson Maciel relatou que houve 9 submissões, tendo sido  aceitas 5 45 

delas. O processo de seleção ocorreu em dois estágios: o primeiro avaliou a proposta 46 

considerando o interesse do público, a cobertura do tema e a experiência dos autores. No 47 

segundo estágio foram avaliados os textos submetidos. Os textos aprovados compuseram o 48 

volume 2 do periódico “Tendências e Técnicas em Realidade Virtual e Aumentada”, dando 49 

continuidade à ação iniciada na edição anterior do SVR. Este volume do periódico incluiu, 50 

ainda, os textos dos tutoriais apresentados no Pré-simpósio da presente edição do SVR. O 51 

Professor Anderson relatou, ainda, que houve contato com o periódico RITA (Revista de 52 

Informática Teórica e Aplicada) para publicação dos textos dos minicursos. 7) Relato da 53 

Coordenação Geral do WRVA 2011: o Professor Alexandre Ribeiro relatou que houve 67 54 

artigos submetidos, foram feitas 201 revisões (média de 3 revisões por artigo) e foram aceitos 55 

41 artigos para apresentação oral e 13 para apresentação em formato de painéis. Relatou, 56 

adicionalmente, que, além de 218 autores brasileiros, houve submissão de 1 autor indiano e 1 57 

autor francês. O evento contou com 300 participantes, sendo 272 pagantes. 8) Relato da 58 

Editora in Chief do periódico JIS: a Professora Luciana Nedel informou que em 2011 foram 59 

publicadas 3 edições do periódico. A primeira edição consistiu em um número especial com 60 

artigos do SVR 2010; a segunda foi um número especial com apresentação de laboratórios, 61 

contando com 26 artigos publicados e a terceira foi uma edição especial com os melhores 62 

artigos do SVR 2011. Informou, ainda, que o primeiro número de 2012 está sendo lançado na 63 

presente data e será lançada chamada para número especial com o tema “Aplicações”, sob 64 

responsabilidade dos professores Alberto Raposo e Joaquim Jorge. 9) Relato do Webmaster 65 

da CERV: o Professor Ezequiel Zorzal, representado pelo Professor Edgard, informou que a 66 

página está atualizada, faltando apenas um aspecto que precisa ser melhorado: grupos de 67 

pesquisa. A professora Judith Kelner sugeriu divulgar os grupos de pesquisa a partir do link do 68 

Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPq. O Professor Ezequiel está propondo a realização de 69 

um concurso para definir a logomarca da CERV. A plenária concordou por aclamação e a 70 

Professora Judith propôs que o concurso seja feito pela web. 10) Apresentação do Projeto SVR 71 

2013: a Professora Eunice Nunes apresentou as características da Instituição anfitriã em 72 

Cuiabá (Universidade Federal do Mato Grosso – UFMT) e os eventos já sediados pela 73 

Instituição. Apresentou também características de infraestrutura da UFMT e da cidade, assim 74 

como pontos turísticos da região. Em seguida, avisou que o logotipo, o site e os folders de 75 

divulgação já estão prontos. Esses últimos estão sendo distribuídos durante o SVR 2012. 76 

Relatou que foram criadas comunidades nas redes sociais Facebook e Twitter para divulgação 77 

do evento. O Professor Edgard introduziu a definição da Comissão de Programa do evento, 78 

apresentando a candidatura da Professora Liliane Machado (Coordenadora) e Selan Rodrigues 79 

(Vice-coordenador). A chapa foi aprovada por aclamação. 11) Apresentação do Projeto do 80 

WRVA 2012: a instituição aprovada para realização do WRVA 2012 é o Instituto Federal de 81 

Paranavaí (PR); não houve apresentação da equipe coordenadora, mas o Professor Alexandre 82 

Cardoso comentou que a partir de contato verbal com o Professor José Junior, coordenador do 83 

evento, informou que a instituição alocou recursos para o mesmo e tem expectativa de 300 84 

participantes. 11) Definição dos próximos eventos: o Professor Ricardo Lima (Senai Bahia) 85 

apresentou proposta para sediar o SVR 2014 na cidade de Salvador (BA); o Professor Edgard 86 

informou que a proposta só poderá ser aprovada quando houver a apresentação de 87 

documento formal com o comprometimento da instituição. O Professor Ricardo informou que 88 

vai enviar tal documento, o qual será votado pelo Conselho da CERV. Em relação ao WRVA 89 



2014, houve duas propostas para organização: Univem Marília e Unesp Presidente Prudente. O 90 

Professor Leonardo Botega apresentou a proposta do Univem e o Professor Ronaldo Correia 91 

apresentou a proposta da Unesp de Presidente Prudente. Após votação, venceu a proposta de 92 

Marília. Já havia sido decidido anteriormente que a realização do WRVA em 2012 será em 93 

Paranavaí e em 2013 será em Jataí (GO). 12) Eleição para Conselho da CERV gestão 2012-94 

2014: o Professor Edgard apresentou a Comissão Eleitoral, composta pelos professores Rosa 95 

Costa, Edgard Lamounier e Daniela Trevisan. Em seguida, apresentou a composição atual do 96 

Conselho da CERV. Na sequência, foi apresentada a candidatura da chapa para Coordenação 97 

do Conselho da CERV na próxima gestão, composta pela Professora Fátima Nunes (Presidente) 98 

e pelo Professor Luciano Soares (Vice-Presidente), a qual foi eleita por aclamação. Foram, 99 

então, apresentadas as vagas para composição do Conselho da CERV nas três categorias: 100 

Pesquisador – 7 vagas, Estudante de Pós-graduação – 1 vaga e Estudante de graduação – 1 101 

vaga. Na sequência, foram apresentadas as candidaturas e efetuada a votação. Após a 102 

apuração, os votos ficaram distribuídos conforme descrito a seguir. Na categoria de 103 

pesquisadores: Leonardo Botega – 3  votos, Rafael Rieder – 5  votos, Creto Vidal – 7  votos, 104 

Anderson Maciel – 13  votos, Alberto Raposo – 19  votos, Judith Kelner – 15 votos, Daniela  105 

Trevisan – 16 votos e Ronaldo  Correia – 5  votos. Foram eleitos os 7 mais votados, nesta 106 

ordem: Alberto Raposo, Judith Kelner, Daniela  Trevisan, Anderson Maciel , Creto Vidal, Rafael 107 

Rieder e Ronaldo  Correia. Na categoria de Estudante de Pós-graduação: Francisco Simões – 7 108 

votos, Alexandre Ribeiro – 5 votos, Diego Dias – 4 votos e Vitor Jorge – 6 votos. Foi eleito o 109 

candidato Francisco Simões. . Na categoria de Estudante de Graduação: Fábio Rodrigues – 3 110 

votos, Thiago Chaves – 3 votos, tendo sido eleito este último adotando-se o critério de 111 

desempate por idade. Nada mais havendo a tratar, o Professor Edgard Lamounier encerrou a 112 

reunião plenária às 20 horas e 30 minutos, agradecendo a presença de todos, tendo sido 113 

lavrada a presente ata pela Professora Fátima de Lourdes dos Santos Nunes que, após 114 

aprovada será enviada à Sociedade Brasileira de Computação. 115 


