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 3 
Aos 14 dias do mês de maio de 2014, às 16h10min, reuniu-se a plenária da Comissão Especial 4 

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

de 36 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 2014, no SENAI-7 

CIMATEC, em Salvador-BA, para discussão e apreciação da pauta divulgada pela 8 

Coordenadora da CERV, conforme convocação divulgada com antecedência de 15 dias. A 9 

Coordenadora apresentou os itens da pauta e fez diversas explicações sobre como funciona a 10 

CERV, como participar e onde estão as informações na web. Em seguida, a Coordenadora deu 11 

início à apreciação dos itens de pauta: 1. Aprovação da Ata da Reunião Plenária de 2013. 12 

Colocada em votação a aprovação da Ata da Reunião Plenária de 2013, a mesma foi aprovada 13 

por unanimidade. 2. Levantamento de itens para discussão em "Outros Assuntos". Solicitou 14 

aos presentes indicações de possíveis alterações e inclusões de itens; como nenhum membro da 15 

plateia propôs inclusões, foi dada a imediata continuidade dos tópicos. 3. Relato da 16 

Coordenação da CERV. Profa. Fátima explicou todas as ações realizadas: a) Elaboração, 17 

disponibilização, discussão e acompanhamento de planejamento para ações do Conselho na 18 

gestão 2012-2014; b) Acompanhamento dos eventos: SVR 2013 (Cuiabá), SVR 2014 19 

(Salvador), WRVA 2013 (Jataí), WRVA 2014 (Marília), WRVA 2015; c) Revisão do 20 

Regimento da CERV; d) Manutenção do Portal da CERV no site da SBC; e) Presidência da 21 

Reunião Permanente do Conselho da CERV por meio da lista de discussão; f) Coorganização 22 

do SVR 2013 e SVR 2014; g) Moderação da lista SBCRV-L; h) Presidência Reunião 23 

Plenária 2013 e 2014; i) Disponibilização de artigos no BDBComp – todos SVRs e WRVAs; 24 

j) Incremento da lista de SBCRV-L com a inclusão de autores que publicaram no WRVA e no 25 

SVR; k) Elaboração do manual de eventos; l) Organização de modelos de projetos e demais 26 

documentos de eventos organizados no site da CERV; m) Discussões provenientes de 27 

demandas da SBC: Composição Conselho, indicação de representantes para grupos de trabalho 28 

da IFIP, avaliação e propostas de alteração para classificação do Qualis, indicação de 29 

conferencista sênior SBC, entre outras; n) Acompanhamento da classificação Qualis do SVR e 30 

WRVA; o) Adequações do formato do SVR e suas publicações: formato revista minicurso e 31 

pré-simpósio, anais, publicação na biblioteca do IEEE, entre outras. 4. Relato do Chair da 32 

Comissão Organizadora do SVR 2014. Prof. Ricardo Lima apresentou o histórico de todo o 33 

processo para a realização do evento em Salvador. Apresentou os recursos totais obtidos 34 

(efetivados e planejados) para o evento (R$185.160,00) e as despesas totais previstas 35 

(R$176.393,67). Informou que os recursos dos patrocinadores Intel, Unity e ONR (Office of 36 

Naval Research) ainda não foram depositados, contudo o evento correu sem maiores problemas. 37 

Prof. Alberto Raposo lembrou que a Boeing pagou a passagem do palestrante internacional 38 

David Kasik e, por isso, constou como patrocinadora. 5. Relato do Coordenador da Comissão 39 

de Programa  do SVR 2014. Prof. Alberto Raposo apresentou a programação científica do 40 

evento. Explicou que os anais do evento estão no pendrive entregue junto com o material da 41 

conferência e também estarão no portal do IEEE. Também ressaltou que os melhores artigos 42 

serão convidados para publicação no Journal of Interactive Systems e que haverá premiações 43 

dos melhores artigos no encerramento do evento sendo um prêmio para cada categoria 44 

(“Pesquisa”, “Aplicação” e “Revisão”, sendo que esta última reunião os artigos submetidos à 45 

categoria “Revisão” e à categoria “SVR 15 anos”), além de um prêmio para os short papers. 46 

Foram submetidos 104 artigos no total, sendo 82 completos com 31 aceitos e 22 curtos com 47 

sete inicialmente aceitos; houve dez artigos completos convidados para publicação como artigos 48 

curtos (oito deles aceitaram). No total foram realizadas 313 revisões. Foi feita uma avaliação 49 

mais profunda para os artigos usando, além das notas, os comentários dos revisores. Dos artigos 50 

aceitos, 25 pertenciam à categoria “Aplicação”, 17 pertenciam à categoria “Pesquisa”, dois à 51 

categoria ”Revisão” e dois à categoria “SVR 15 anos”. Foi discutida também as vantagens de 52 

postergar a data do evento considerando as dificuldades de datas de submissão e o curto período 53 

atualmente disponível para revisões. Após considerações dos membros da plenária, foi decidido 54 

que a organização do SVR2015 estudará a viabilidade de mudar a data do evento para a segunda 55 



semana de junho. 6. Relato do Chair do Pré-Simpósio SVR 2014. Prof. Rafael Rieder, que 56 

trabalhou em conjunto com o prof. Marcio Pinho na organização do pré-simpósio, informou que 57 

houve13 submissões para o pré-simpósio, tendo sido aceitas seis delas. Foi reportado que alguns 58 

autores submeteram propostas fora do formato. Também ressaltou sobre prazos curtos para 59 

avaliações e problemas com um autor para entregar a versão final, assim levando a uma 60 

extensão de prazos. Prof. Rieder propôs estudar definir um número máximo e mínimo de 61 

páginas e uma formatação para a revista resultante dos textos do pré-simpósio. Foi levantada a 62 

questão de quem seria responsável pela edição e prof. Fátima informou que a edição é de 63 

responsabilidade do chair de pré-simpósio, conforme regimento da CERV. Foi discutida a 64 

necessidade da impressão da revista, considerando que: em 2014 foram vendidos 45 exemplares 65 

dos 150 impressos, em 2013 foram vendidos 62 exemplares dos 150 impressos, o valor de 66 

venda (20 reais nos dois eventos) foi estabelecido em cerca de 50% do valor despendido para 67 

editoração e impressão, e o valor arrecadado com a venda cobre uma parte pequena do custo. 68 

Após manifestações da plenária, foi proposta uma votação entre: 1) organização do SVR 69 

financia a versão impressa, 2) organização do SVR financia a editoração sem versão impressa, 70 

3) organização do SVR não financia despesas com a revista. Os resultados foram: nenhum votos 71 

para a opção 1, 19 votos para opção 2, e quatro votos para opção 3. Assim, foi decidido que a 72 

partir da próxima edição a organização do SVR cobrirá somente os custos de editoração, 73 

ficando a impressão da revista  condicionada à obtenção de patrocínio específico para esta 74 

finalidade. 7. Relato do Chair dos Minicursos SVR 2014. Profa. Rosa Costa, que trabalho em 75 

conjunto com a Profa. Daniela Trevisan, informou que não houve muitos problemas com os 76 

minicursos, informou também que não teve problemas com a quantidade de páginas dos textos 77 

finais; no entanto, tiveram dificuldades com o sistema JEMS e com um dos autores que atrasou 78 

a submissão da versão final do curso. 8. Relato do Chair do WRVA 2013. Prof. Marcos 79 

Wagner Ribeiro não pode vir ao evento, porém profa. Fátima Nunes fez uma apresentação dos 80 

slides enviados por ele. O evento contou com 50 trabalhos e 12 pôsteres publicados nas 81 

sessões técnicas, além de 3 palestras e 2 minicursos, tendo um público de 328 inscritos. 9. 82 
Relato do Webmaster sobre a página da CERV. Prof. Ezequiel Zorzal não pode comparecer 83 

ao evento, porém profa. Fátima fez uma apresentação dos slides enviados por ele. Foram feitas 84 

as atualizações no site principal, disponibilizando manual de eventos e informações restritas  85 

com projetos e documentos disponibilizados por responsáveis pela organização de eventos 86 

anteriores. Finalmente foi feita uma reformulação da base de dados, que se fez necessária 87 

devido a problemas apresentados após a atualização do servidor da SBC. 10. Apresentação do 88 

Projeto do SVR 2015. Prof. Luciano Soares fez a apresentação da proposta da organização do 89 

SVR2015 no Insper em São Paulo. Informou os planos do Insper de expandir com a escola de 90 

engenharia e os espaços destinados a abrigar o evento. Também deixou claras as facilidades da 91 

região como hotéis e aeroportos. Apresentou uma proposta de programação que inclui as 92 

atividades de workshop de teses e dissertações, sessões de demos e pôsteres, sessão industrial e 93 

programa para estudantes voluntários. Finalmente mostrou o site do evento 94 

(http://www.insper.edu.br/svr2015/) 11. Apresentação do Projeto do WRVA 2014. Prof. 95 

Leonardo Botega apresentou detalhes para a organização do WRVA 2014 em Marília. Informou 96 

detalhes sobre cidade de Marília e o acesso pelo aeroporto de Viracopos. Informou histórico e 97 

infraestrutura do Univem. Apresentou uma proposta de grade das atividades e finalmente foi 98 

mostrado o checklist com os passos para patrocínio e organização geral. 12. Ajustes no 99 

Regimento da CERV. Profa. Fátima informou novamente sobre o funcionamento da CERV e 100 

as novas propostas de organização com ajustes no regimento, discutidas no Conselho da CERV, 101 

visando a fomentar a maior participação da comunidade por meio da lista de discussão sbcrv-l e 102 

o estabelecimento de um grupo de pesquisadores que proponha um planejamento estratégico 103 

para que a comunidade de Realidade Virtual e Aumentada se consolide e obtenha maior 104 

reconhecimento na comunidade científica brasileira e mundial. As modificações seriam: 105 

Diminuição do Conselho para 6 membros, sendo o Presidente  e Vice eleitos na plenária (com 106 

mandato de 4 anos), 2 membros eleitos na plenária (mandato de 4 anos), 2 membros indicados 107 

por esses 4 anteriores (mandato de 2 anos);  a cada 2 anos um terço ou dois terços do Conselho 108 

se renova, se houver saída de algum membro, assumem os mais votados na última plenária para 109 

cumprir restante do mandato. A Prof. Eunice Nunes e o Prof. Jauvane Oliveira apresentaram a 110 



seguinte proposta: votar quatro pessoas imediatamente, as duas primeiras teriam um mandato de 111 

4 anos e as 2 seguintes teriam mandato de 2 anos;  o suplente seria a pessoa mais votada da 112 

última plenária. Foi feita uma votação para 1) manter dois eleitos e dois indicados, 2) votar 4 113 

pessoas. O resultado foi de 12 pessoas votaram pela proposta (1)  e 11 pessoas votaram pela 114 

proposta (2), 5 pessoas se abstiveram, tendo sido aprovada então a proposta (1). Para dar 115 

continuidade a esse plano, os membros com mandato de dois anos eleitos em 2013 precisariam 116 

abdicar da vaga no Conselho ou finalizar seus mandatos em caráter transitório para a 117 

composição do novo Conselho. Todos os membros nesta condição presentes na plenária 118 

(Verônica Teichrieb, Marcelo de Paiva Guimarães, Liliane Machado, Luciana Nedel, Marcio Pinho 119 

e Jauvane de Oliveira) abdicaram do último ano de mandato. O Prof. Robson Siscouto não estava 120 

presente no evento, mas informou abdicar do segundo ano de seu mandato por e-mail (em 121 

anexo). Finalmente foi feita uma eleição para também definir o preenchimento de vagas no caso 122 

de desistência. Foram apresentadas as seguintes propostas: 1) vaga é preenchida por suplente 123 

mais votado na reunião plenária anterior e suplente permanece no Conselho até o final do 124 

mandato da vaga, 2) vaga é preenchida por suplente mais votado na reunião plenária anterior e 125 

suplente permanece no Conselho até próxima reunião plenária, quando deverá ocorrer nova 126 

eleição para a vaga, 3) não haverá suplente, na próxima plenária será feita uma eleição para um 127 

mandato tampão (para fechar tempo de vaga), 4) não haverá suplente e se espera o vencimento 128 

do mandato. O resultado foi de 6 votos para opção 1, 2 votos para opção 2, 12 votos para opção 129 

3, e 6 votos para opção 4, tendo sido vencedora a proposta (3). 13. Definições de Comitê de 130 

Programa do SVR 2015. Profa. Fátima informou a única chapa apresentada até o momento 131 

composta pela profa. Judith Kelner para o cargo de Coordenador de programa para o SVR 2015, 132 

com profs. Eduardo Alburquerque e Joaquim Cavalcante como vice-coordenadores. Nenhuma 133 

outra chapa foi proposta sendo essa eleita por unanimidade. A profa. Judith informou sobre o 134 

planejamento de incluir novas atividades no SVR a fim de incentivar de participação e trazer 135 

pessoas novas para a comunidade. 14. Definição dos próximos eventos SVR 2016 e WRVA 136 

2015. Profa. Fátima fez a chamada para proposta de organização do evento SVR2016, sendo 137 
que a Prof. Luciana Nedel apresentou proposta de realizar o evento em Gramado em 2016 em 138 

conjunto com o prof. Anderson Maciel. O evento seria organizado pelo grupo da UFRGS. Prof. 139 

Luciana informou que Gramado possui um centro de eventos controlado pela UFRGS que 140 

poderia sediar o evento. Também houve a proposta de aumentar a integração internacional, 141 

sediando ao mesmo tempo o VRST, porém no segundo semestre. Posta em votação a proposta 142 

do evento se mover para o segundo semestre excepcionalmente em 2016, a proposta foi 143 

aprovada por unanimidade. O prof. Ronaldo Correia enviou ofício à presidência da CERV com 144 

a proposta de realizar o WRVA2015 na Unesp em Presidente Prudente, a profa. Fátima Nunes 145 

fez a apresentação e posteriormente pôs em votação, sendo essa aprovada por unanimidade. 15. 146 

Outros Assuntos. Não foram inicialmente colocados em pauta outros assuntos, contudo o prof. 147 

Luis Carlos Trevelin perguntou se haveria uma discussão sobre a questão do Qualis. A profa. 148 

Fátima explicou que foram feitos diversos trabalhos com a SBC e explicou a dificuldade que as 149 

conferências pequenas enfrentam com a atual sistemática definida pela área de Computação da 150 

Capes para classificação de conferências, considerando somente o índice H dos artigos 151 

publicados. As conferências menores dificilmente terão índice H alto devido à pequena 152 

quantidade de trabalhos publicados. Explicou a importância de ações para melhorar 153 

internacionalização e que o SVR poderá ganhará força na comunidade científica com um 154 

Conselho da CERV mais focado em planejamento estratégico. Prof. Trevelin sugeriu olhar o 155 

WebMidia e o SBAC como referências e a Prof. Luciana Nedel sugeriu olharmos o CLEI a fim 156 

de descobrir ações realizadas para internacionalização e consequente melhoria na classificação 157 

Qualis. Houve uma discussão sobre aceitar os artigos somente em inglês, porém não foi 158 

consenso na plenária. Prof. Marcelo Paiva propôs aceitar os artigos também em Espanhol, a 159 

profa. Judith informou que vai trabalhar na possibilidade e que será feito um trabalho intensivo 160 

para atrair revistas para publicarem os melhores artigos do evento no próximo ano. 16. 161 

Apresentação da Comissão Eleitoral e eleição de representantes da CERV. A Profa. Fátima 162 

explicou as eleições que deveriam ocorrer (presidência e vice-presidência do Conselho da 163 

CERV, além de dois membros para completarem o Conselho). Originalmente a comissão 164 

eleitoral foi formada pelos profs. Marcio Pinho e Luciana Nedel, quando foi apresentada a 165 



chapa para presidência da CERV, composta pela prof. Liliane Machado como presidente e prof. 166 

Luciano Soares como vice. A profa. Fátima Nunes fez a chamada para outras chapas. Não 167 

havendo outras propostas a chapa única foi colocada em votação, tendo sido eleita por 168 

unanimidade. Devido ao interesse da prof. Luciana Nedel em concorrer para a vaga no Conselho 169 

da CERV, o prof. Luciano Soares assumiu a posição de membro da Comissão Eleitoral. Foram 170 

então apresentadas as vagas para composição do Conselho da CERV, tendo sido explicado pela 171 

profa. Fátima Nunes poderiam votar membros presentes inscritos no evento na categoria de 172 

profissional e poderiam se candidatar pesquisadores sócios da SBC. Na sequência, foram 173 

apresentadas as candidaturas e efetuada a votação. A eleição contou com a presença de 22 174 

votantes, conforme lista de presença em anexo. Após a apuração, os votos ficaram distribuídos 175 

conforme descrito a seguir: Luciana Nedel – 10, Jauvane de Oliveira - 7,  Leonardo Botega – 176 

2, Luiz Trevelin - 6, Alberto Raposo – 14, Rafael Rieder - 3. Foram eleitos os dois candidatos 177 

mais votados, nesta ordem: Alberto Raposo e Luciana Nedel. Nada mais havendo a tratar, a 178 

Profa. Fátima Nunes encerrou a reunião plenária às 20 horas e 30 minutos, agradecendo a 179 

presença de todos. 180 

Salvador, 14 de maio de 2014. 181 

Luciano Soares – Vice-Coordenador da CERV/SBC e Secretário da Reunião Plenária. 182 

Fátima Nunes – Coordenadora da CERV/SBC e Presidente da Reunião Plenária. 183 



 





 



---------- Mensagem encaminhada ---------- 
De: Robson Siscoutto  <robson.siscoutto@unoeste.br>  
Data: 14 de maio de 2014 17:40 
Assunto: Re: CERV - nova composição 
Para: "Fátima L. S. Nunes" <fatima.nunes@usp.br> 
 
 
Concordo com a decisão. Obrigado pela consulta.  
 
Abraços, 
 
Robson Siscoutto 
Enviado via iPhone 
 
 
Em 14/05/2014, às 15:39, Fátima L. S. Nunes <fatima.nunes@usp.br> escreveu: 
 
Oi, Robson. 
 
 
Olá Fatima, como vai? Antes de mais nada obrigado pelo retorno e consulta a minha posição. Infelizmente não pude comparecer ao evento porque estamos fechando um 

proposta de abertura de um mestrado em computação aqui e o prazo de submissão no sucupira da capes se encerra em 30/05. Ou seja, estamos correndo feito loucos para 

conseguir submeter. Por favor justifique minha ausência. 

Pena mesmo vc não estar aqui. Boa sorte com o Mestrado! :) 
 
Vou tentar responder, mas me fale se não ficou claro. Se preferir, me ligue: 11 99714-6973. 
  
Deixa eu ver se entendi: a comissão atual da cerv, a qual faço parte, será dissolvida. Todos os membros atuais irão abrir mão do mandato. 

Na verdade a CERV são todos que quiserem. O que está mudando é o Conselho da CERV, do qual vc faz parte. Na verdade só estão abrindo mão aqueles que foram eleitos no ano passado, 
com mandato de dois anos. 
  
No seu lugar será criada o Steering com um número bem menor de membros. Qual proposta foi aceita, pois tinha várias possibilidades. 

Ainda não foi fechado porque será discutido e votado  na plenária hoje. 
 
A ideia é comitê com seis membros sendo: presidente e vice eleitos pela plenária e mais quatro membros eleitos na plenária. Ficou o mais simples possível, após várias discussões. Mas a 
principal mudança é que as propostas e discussões serão passadas (pelo presidente do Conselho) a todos que fizerem parte da lista sbcrv-l e não somente ao Conselho. A ideia é fomentar a 
participação de toda a comunidade e não somente do Conselho, como vinha sendo feito. Os presentes ontem na reunião pensam que assim conseguiremos ser mais inclusivos. 
 
Já existe os membros que farão parte do Steering? Existe chapas? Etc. 

Não. A eleição da composição inicial será na plenária de hoje. 
 
É isso. 
 
Abs 
 
Fátima 
  
Você menciona se prefiro me manter no Conselho até o próximo ano, mas em qual conselho se ele não irá existir mais? 

Fico no aguardo para tomar minha decisão. 

Abraços e obrigado. 
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Dr. Robson Siscoutto 

Fone: +55 (18) 3229.1060 r. 204 

http://www.unoeste.br/fipp 

 

De: fatimalsantosnunes@gmail.com [mailto:fatimalsantosnunes@gmail.com] Em nome de Fátima L. S. Nunes Enviada em: quarta-feira, 14 de maio de 2014 15:03 Para: 

Robson Siscoutto Cc: Luciano Soares Assunto: CERV - nova composição  

Robson 

Tudo jóia? 

Ontem tivemos uma reunião do Conselho, na qual foi discutida uma composição bem mais enxuta para o Conselho.Basicamente a proposta do Steering que foi discutida na lista foi aprovada 
pelo Conselho, mas os membros sugeriram que este Comitê  não seja dentro do Conselho, mas substitua a composição atual. Ao mesmo tempo, as propostas e ideias surgidas deste 
conselho enxuto serão discutidas e votadas na lista sbcrv-l, permitindo a participação de todos que fazem parte da comunidade de RV brasileira e que assinam esta lista. 

A proposta será apresentada hoje na plenária e, se aprovada, causará uma vacância dos membros do Conselho que foram eleitos no ano passado com mandatos de dois anos.  

Todos os pesquisadores nesta condição (que estavam na reunião do Conselho ontem)  abriram mão de seus mandatos com a finalidade de tentarmos agilizar as decisões e permitir uma 
participação maior de todos interessados. Infelizmente o único ausente era você... Por isso, o Conselho me pediu para consultá-lo sobre isso: se também abriria mão do mandato ou se 
prefere se manter no Conselho até o próximo ano. 

�Abs 

Fátima 


