Workshop 2016
III Workshop "O Futuro da Videocolaboração"
Data: 11/11/2016
Local: Blue Tree Towers Rio Poty Hotel - Teresina (local do Webmedia 2016)
Participação remota através da URL: https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/ct-video
Agenda: http://indico.rnp.br/conferenceTimeTable.py?confId=235#20161111

Apresentação do Workshop
O Comitê Técnico de Prospecção Tecnológica em Videocolaboração (CT-Video) visa ser um fórum aberto para estudar o futuro das aplicações em
videocolaboração, nas mais variadas áreas de pesquisa, desenvolvimento e inovação.
Pelo terceiro ano consecutivo, o workshop “O Futuro da Videocolaboração” é um espaço para se debater as tendências de aplicações de vídeo em
diversas áreas do conhecimento.
Esse Workshop faz parte das atividades do Comitê Técnico de Prospecção Tecnológica em Videocolaboração da RNP. Mais informações aqui: https://wiki
.rnp.br/display/ctvideo/ct-video+Home

Chamada de Trabalhos
Temos a satisfação de convidá-lo a submeter trabalhos sobre pesquisas em andamento, protótipos, demonstrações tecnológicas ou aplicações
experimentais de videocolaboração.
Os trabalhos podem ser submetidos em uma das formas a seguir:
Abstract + Video-demo entre 5 e 8 minutos de duração, mostrando a aplicação em execução. O vídeo pode ser hospedado pelo autor em
algum serviço online (e.g. YouTube, Vimeo etc.) ou ser enviado para publicação no serviço Video@RNP (formatos permitidos: *.mp4;*.flv;*.ogv;*.
wmv;*.avi;*.webm;*.3gp;*.mov.)
Short paper entre 2 e 4 páginas (é apenas uma sugestão, trabalhos fora destes parâmetros também serão considerados).
Os trabalhos podem contemplar um ou mais dos seguintes temas, mas não restrito a eles:
produção, edição e transmissão televisiva
sistemas de telepresença
sistemas de colabaoração remota
holografia
áudio 3D
cinema digital
telemedicina
educação online
sistemas de vigilância e segurança
geração de vídeos em ambientes não controlados
Os abstracts ou short papers podem ser escritos em português ou inglês. As submissões devem ser feitas em PDF.
Os arquivos devem ser enviados para o e-mail: workshop-ctvideo@rnp.br
Dúvidas podem ser encaminhadas para o mesmo endereço de e-mail.
Sinta-se a vontade para divulgar esta chamada em sua rede de contatos.

Apresentação dos trabalhos
A apresentação dos trabalhos aceitos poderá ocorrer de forma presencial ou remota através do serviço de Conferência Web da RNP, disponível na
URL: https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/ct-video
Todas as apresentações deverão incorporar 2 slides obrigatórios:
1 slide apresentando o estado da arte das pesquisas na área do trabalho apresentado;
1 slide sobre a visão de futuro do autor sobre o tema apresentado (i.e., para onde evoluirá a pesquisa/tecnologia apresentada)

Datas importantes
Data limite de submissão: 01 de novembro de 2016
Notificação de aceitação: 04 de novembro de 2016
Realização do workshop: 11 de novembro de 2016

Programação e inscrição
A agenda do workshop será disponibilizada em: http://indico.rnp.br/conferenceTimeTable.py?confId=235#20161111
Solicitamos aos interessados que sinalizem sua disposição em participar do workshop através do formulário online: http://indico.rnp.br
/confRegistrationFormDisplay.py/display?confId=235

Comitê de Programa

Comitê de Programa
Guido Lemos (UFPB)
Valdecir Becker (UFPB)
Leandro Ciuffo (RNP)
Clayton Reis (RNP)

