Workshop 2015
II Workshop "O Futuro da Videocolaboração"
Data: 28 e 29/10/2015
Local: Centro de convenções Studio 5 - Manaus / Webmedia 2015
Agenda: http://indico.rnp.br/conferenceDisplay.py?confId=221

Chamada de Trabalhos
Temos a satisfação de convidá-lo a enviar trabalhos para o Workshop de Videocolaboração, a ser realizado durante o WebMedia 2015, em Manaus. Este
Workshop faz parte das atividades do Comitê Técnico de Videocolaboração da RNP. Mais informações aqui: https://wiki.rnp.br/display/ctvideo/ctvideo+Home
Os autores são convidados a submeter trabalhos sintetizando a visão de futuro em temos de videocolaboração. Os artigos devem ter uma breve
descrição do histórico das pesquisas com vídeo e videocolaboração, estado da arte da pesquisa dos projetos atuais relacionados a vídeo e
videocolaboração, e a visão de futuro sobre os temas. Essa visão de futuro pode ser tanto de médio prazo, entre cinco e 10 anos, como de longo prazo,
acima de 10 anos. É importante relacionar a visão de futuro com o estado da arte.
Os trabalhos podem contemplar um ou mais dos seguintes temas: videoconferência; telemedicina; produção, edição e transmissão televisiva; sistemas de
telepresença; holografia; áudio 3D; sistemas de segurança para videocolaboração; participação e geração de vídeos em ambientes não controlados,
entre outros.
Sugerimos que os trabalhos tenham entre duas e três páginas (é apenas uma sugestão, trabalhos fora destes parâmetros também serão considerados).
Sinta-se a vontade para divulgar esta chamada em sua rede de contatos.
Os artigos podem ser escritos em português ou inglês. As submissões devem ser feitas em PDF, seguindo o formato ACM (http://www.acm.org/sigs/pubs
/proceed/template.html).
Os arquivos devem ser enviados para o e-mail valdecir@ci.ufpb.br, com cópia para guido@lavid.ufpb.br. Dúvidas podem ser encaminhadas para estes
mesmos endereços de e-mail.
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