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ANTONIO BERBEL
SET/ TV GLOBO
A sessão abordará dois temas fundamentais para o jornalismo, a evolução das câmeras para aplicações em jornalismo levando-se em conta o
desenvolvimento tecnológico e os novos formatos de gravação que hoje são empregados de forma diferenciadas não só conforme o tipo de
emissora mas cada vez mais conforme as diversas aplicações dentro de uma única emissora e os atuais fluxos de trabalho e tecnologias que
cada vez tornam os sistemas produtivos de jornalismos mais automatizados, rápidos e consequentemente eficientes, viabilizando, cada vez mais,
a agilidade demandada pelas coberturas jornalísticas.

TECNOLOGIAS DE CAPTAÇÃO PARA JORNALISMO
ERICK SOARES DE OLIVEIRA - SONY BRASIL
Uma abordagem de tecnologias para captação de jornalismo que beneficiem a produção e agilidade da operação atrelada ao custo. Uma visão
de opções de tecnologias de baixo custo e alta portabilidade bem como tecnologias de maior performance e fluxos de trabalho inovadores, com
uma visão de principais tecnologias de codecs e suas aplicações. Apresentação das principais tecnologias de captação para estúdios , eventos e
unidades móveis que agregam recursos e tecnologias à operação de jornalismo. E também uma visão de tecnologias para captação e
transmissão por redes IP e com controle remoto a fim de garantir agilidade da notícia com qualidade.

THE FUTURE OF NEWSROOM GRAPHICS, NOW.
ALDO CAMPISI - CHYRON
Collaborative, Newsroom automation workflow integrated to realtime data sources such as, Reuters, AP Images, Getty, Microsoft Bing Maps,
Weather and Finance.

APC: AUTOMAÇÃO DE EMISSÃO DE JORNALISMO
JUAN CARLOS ORTOLAN - ROSS VIDEO
O NRCS, News Room Control System ajuda no processo de automação de geração de conteúdo. O APC, Automated Production Control ajuda no
processo de emissão automatizada de esse conteúdo.
O ARC consegue fazer um merge imediato entre os rundown gerados por o NRCS com os scripts associados ao uso do equipamento especifico
como switchers, servers, mesa de áudio, gerador de caractéres, camera robótica, etc similar a um merge entre software de tráfego e software de
automação num sistema de playout automatizado mas neste caso orientado ao playout de jornalismo.

Originalmente pensado para emissão de jornalismo na rede de televisão agora passa a gerenciar também a emissão de esse conteúdo na nova
midia, seja página web como midia social, youtube, facebook, twitter, etc.
A emissão na midia social ou rede social gera um nível de feedback não tradicional na emissão no ar.
Então, alguns dos components do sistema passam a gerenciar não somente a emissão de conteúdo mas também passa a recolher um feedback
na midia social ou rede social e trazê-los de volta para ser usados como parte da própria emissão seja como feedback direto o como resultado de
avaliação da métrica para reports estatísticos.
O sistema de automatização de produção de jornalismo permite aumentar a complexidade e sofisticação da produção de jornalismo melhorando
a qualidade e consistência técnica do produto e agora também ajuda no gerenciamento da midia social/rede social
THE FUTURE OF NEWSROOM GRAPHICS, NOW.
ALDO CAMPISI - CHYRON
Collaborative, Newsroom automation workflow integrated to realtime data sources such as, Reuters, AP Images, Getty, Microsoft Bing Maps,
Weather and Finance.
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ORIPIDE CILENTO FILHO
NIC.BR – NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR (www.nic.br )
A ENGENHARIA ENVOLVIDA NA IMPLANTAÇÃO DE DATA CENTER NO AMBIENTE DE PRODUÇÃO E OPERAÇÃO DE CONTEÚDO
DIGITAL.
A tecnologia e as metodologias envolvidas no projeto e operação dos diversos subsistemas que integram um Data Center tem sido uma das
áreas de engenharia que mais se desenvolveu nos últimos anos. Ela requer conhecimento técnico especializado e multidisciplinar. Os requisitos e
demandas tecnológica das TIC, (Tecnologias da Informação e da Comunicação) encontra-se evolução constante para atender aos negócios das
corporações. É o ambiente onde se abriga os sistemas de processamento e armazenamento de informações críticas da organização e a
infraestrutura essencial para a computação nas nuvens (Cloud Computing). A apresentação apresenta alguns conceitos de projeto, critérios de
classificação de acordo com a disponibilidade, confiabilidade e redundância assim como, as normas que governam os projetos e operação destas
infraestruturas.

CABEAMENTO ESTRUTURADO PARA DATA CENTERS: CONCEITOS, TÉCNICAS E TENDÊNCIAS
PAULO S. MARIN - Paulo Marin Consultoria
Esta apresentação tem como objetivo introduzir o conceito de sistema de cabeamento estruturado para data centers, bem como discutir as
técnicas de implementação, melhores práticas e tendências destes sistemas em ambientes de missão crítica.
Serão abordados temas como subsistemas do cabeamento, categorias de desempenho e tipos de cabos reconhecidos por normas técnicas
pertinentes. A aplicação das soluções ópticas baseadas em cabos trunking e conectores MPO será também tratada nesta palestra.
As normas técnicas aplicáveis a sistemas de cabeamento estruturado como a Brasileira recém publicada NBR 14565:2012 (Cabeamento
estruturado para edifícios comerciais e data centers), a norma Internacional ISO/IEC 24764:2010 (Information technology - Generic cabling for
data centre premises, Cabeamento genérico para data centers), a recém publicada norte-americana ANSI/TIA-942-A:2012 (Telecommunications
Infrastructure for Data Centers, Infraestrutura de telecomunicações para data centers) e a ANSI/BICSI-002:2011 (Data Center Design and
Implementation Best Practices, Projeto de data centers e melhores práticas de implementação) serão também revisadas e discutidas.

PLANEJAMENTO DE DATA CENTERS - INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO
EDUARDO GRECCO - Contractors Engenheiros Associados
Este trabalho destina-se aos profissionais da Tecnologia de Informação e de Facilities, bem como a todos que tem como objetivo estabelecer
formas de implantação e operação de Infraestrutura destinada ao suporte de operação de missão critica, como por exemplo Data Centers (DC) e
apresentar, de maneira bastante resumida os cuidados e providencias a serem observadas durante o planejamento e/ou ampliação do DC,s
relativos aos sistemas de Ar Condicionado.
No início dos estudos para implantação de um novo Data Center (DC), independentemente do porte, a questão mais comum que se apresenta
sobre qual a carga dissipada deverão ser considerada já que, dependendo da densidade do DC (carga dissipada / área), as soluções
tecnicamente indicadas serão distintas.
Além de importante, esta questão é extremamente crítica devido ao alto impacto financeiro que cada solução terão no custo final de implantação,
além de envolver aspectos outros como por exemplo: vida útil, possibilidade de aumento de capacidade, custos operacionais, entre outros.
Normalmente, os sistemas de ar condicionado e de eletricidade podem atingir a até 2/3 do total do investimento previsto para a construção de um
DC, excetuando-se os equipamentos de informática, tendo, portanto um alto impacto na viabilidade do empreendimento.
Existem muitos fatores que devem ser levados em conta por ocasião das definições de potência elétrica e de climatização tais como: tipo dos
equipamentos utilizados, taxa de migração dos equipamentos de processamento para novas tecnologias, variação de densidade de cargas de
acordo com o efetivo lay out, tipo do DC (Corporativo, Financeiro, Governamental, Co-Location, etc) e ainda quais as áreas com baixa carga
dissipada destinadas, por exemplo, a estocagem de fitas.
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TUTORIAL SOBRE TÉCNICAS DE RECEPÇÃO DO SINAL DE TV DIGITAL TERRESTRE
GUNNAR BEDICKS
UNIVERSIDADE MACKENZIE
O tutorial tem por objetivo apresentar aos participantes os procedimentos e metodologias para se determinar os níveis de sinal na entrada dos
receptores de TV digital. Abordará tópicos como o link-budget, ruído, C/N, Eb/No, BER e MER, de tal forma que o participante tenha condições de
entender a influência das diferentes combinações dos parâmetros de modulação e transmissão no desempenho da recepção do sinal de TV
digital.
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CARLOS NAZARETH
SET/ INATEL
CONFORTO VISUAL ESTEREOSCÓPICO E DETERMINAÇÃO DE VALORES DE PARALAXE NA CÂMERA 3D SONY HDR-TD10
Nas câmeras “domésticas” de vídeo 3D com duas objetivas e monitor autoestereoscópico existe dificuldade na determinação da paralaxe da
imagem. Será descrita uma metodologia para revelar a zona de conforto estereoscópico da câmera 3D Sony HDR-TD10, e indicado um
procedimento de controle de paralaxe.
AUTOR: HELIO GODOY DE SOUZA - UFMS/ Photon 3D cine & video
SOM SURROUND 5.1 PARA ONE-SEG TV E RÁDIO DIGITAL: O PADRÃO MPEG SURROUND PARA OS SERVIÇOS RADIODIFUSÃO
BRASILEIRA
AUTORES: LUÍS MELONI
RAFAEL DINIZ
IMPACTO DA COBERTURA DE TV DIGITAL BRASILEIRA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA
AUTORES:
MATEUS CRUZ
KEIKO FONSECA

ARQUITETURA E APLICAÇÕES NO CONTEXTO DO MINING KNOWLEDGE TV
AUTORES:
CARLOS PATRICIO JUNIOR
NATASHA CORREIA QUEIROZ LINO
IMPACTO DA COBERTURA DE TV DIGITAL BRASILEIRA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA
AUTORES:
MATEUS CRUZ
KEIKO FONSECA
UM MODELO COMPUTACIONAL BASEADO EM METAHEURÍSTICAS APLICADO A TRANSMISSÃO INTERNET PROTOCOL TELEVISION (IPTV).
AUTORES:
ARTHUR GÓMEZ
CARLOS ALFREDO WEISSHEIMER JUNIOR
ESTUDO DA REDE DE TRANSMISSÃO 4K DOS JOGOS DA COPA DO MUNDO DE 2014
AUTORES:
LUANA BRAVO
EUNÉZIO ANTÔNIO SOUZA
CARLOS MAGNO BAPTISTA LOPES
ESTUDO DA REDE DE TRANSMISSÃO 4K DOS JOGOS DA COPA DO MUNDO DE 2014
AUTORES:
LUANA BRAVO
EUNÉZIO ANTÔNIO SOUZA
CARLOS MAGNO BAPTISTA LOPES
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MARCELLO MARTINS
CENTURY
O impacto da Lei/9472, Resolucao 537/Anatel sobre os sistemas de recepção via satélite Banda C (TVRO).
Cenarios que afetam as emissoras de TV e os usuários finais. Possíveis interferências e conflito eletromagnetico na faixa de 3,4GHz~3.6GHz.
Resumo do levantamento e testes de campo. Alternativas para evitar os problemas.

LEONARDO DOS ANJOS CHAVES - TV GLOBO
RICARDO MINARI – VISIONTEC
PAULO BERTRAM - STAR ONE
RICARDO MINARI - VISIONTEC
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EMERSON WEIRICH
SET/ EBC
Cada vez mais os fluxos de trabalho com mídias digitais devem ser otimizados com o objetivo de proporcionar maior agilidade de produção,
maior qualidade e menor custo possível. A quantidade de dados a serem gerenciados e controlados cada vez aumenta nas emissoras e com isso
uma maior complexidade nos projetos de engenharia de áudio e vídeo. Nesta sessão serão apresentadas e discutidas soluções tecnológicas para
o gerenciamento do fluxo de mídias, armazenamento, Cloud Computing aplicado ao mundo de Broadcast, os desafios da engenharia e os
avanços tecnológicos
BIG DATA: GERENCIANDO CRESCIMENTO EXPLOSIVO E A IMPORTÂNCIA DO ARMAZENAMENTO EM CAMADAS
BRIAN NEMITZ - QUANTUM/ AD DIGITAL
As organizações de Mídia e Entretenimento atuais estão experimentando uma explosão de dados de 11% a 30% de crescimento anual, às vezes até mais.
Com a quantidade de dados criados e replicados para aumentar exponencialmente, os departamentos de TI das empresas estão lidando com formas de
gerir, armazenar e proteger vastas quantidades de dados, ou Big Data, que se referem a arquivos de imagem, áudio e vídeo. Quantum está exclusivamente
posicionada para resolver esses problemas de crescimento de Big Data. Com mais de 500 instalações em broadcast e de pós-produção, o Software
StorNext Data Management permite escalonamento, alta performance de fluxos de trabalho tapeless com custo efetivo em gerenciamento de dados,
arquivamento e proteção. A Família Quantum de soluções de arquivamento, que inclui o software de gerenciamento de dados StorNext ®, a biblioteca de
fita Scalar® i6000 e o Arquivo StorNext AEL, que dá as organizações as características necessárias para implementar de forma fácil e segura uma
estratégia abrangente de arquivamento, contribuindo para a redução de custos, gerenciamento de redução , garantia de disponibilidade de dados e soluções
flexíveis de armazenamento para os dados corretos.
SOLUÇÃO COMPUTACIONAL PARA DIGITAL MEDIA WORKFLOW
THIAGO KOGA - CISCO
As aplicações que rodam neste ambiente requerem recursos computacionais cada vez mais eficientes e robustos, a Cisco possui soluções de servidores
(rack e blade) voltadas para atender esta demanda e com SPECS favoraveis tanto para aplicações de back-end como front-end. Além disto, os servidores

possuem tecnologias de virtualização, fabric unificado, extensão de memoria entre outras que podem ser consideradas essenciais para redução de CAPEX
para ambientes de Digital Media Workflow.
ARMAZENAMENTO SOBRE ETHERNET: PERFORMANCE DE SAN, COM A SIMPLICIDADE DE NAS
RONALDO DIAS – HARMONIC
Apresentar principais diferenciais entre arquitetura de storage em SAN e NAS, benefícios de utilizar sistema em disco contra Fita para realizar o Off-line,
descrever os benefícios do sistema de storage constituído sobre a tecnologia do protocolo Ethernet, tais como: pagar apenas pelo crescimento do volume
de informação, fácil instalação para os Content Servers adicionais, reduzir o desafio referente a distância para construção de sites Backups das TVs, alta
performance para edição de vídeo em sistema uncompressed.
SOLUÇÃO COMPUTACIONAL PARA DIGITAL MEDIA WORKFLOW
THIAGO KOGA - CISCO
As aplicações que rodam neste ambiente requerem recursos computacionais cada vez mais eficientes e robustos, a Cisco possui soluções de servidores
(rack e blade) voltadas para atender esta demanda e com SPECS favoraveis tanto para aplicações de back-end como front-end. Além disto, os servidores
possuem tecnologias de virtualização, fabric unificado, extensão de memoria entre outras que podem ser consideradas essenciais para redução de CAPEX
para ambientes de Digital Media Workflow
JAMES STELLPFLUG - EVS
Soluções para Digital Media Workflow em Cloud Computing
A EVS tem produtos e aplicações que permitem fluxos de movimentos de mídia de tecnologias de armazenamento em nuvem de dados e em gerações
modernas de fluxos de eventos de esportes, permitindo movimentação de mídia para consumidores, expandindo modelos de vídeo sob demanda e
melhorando o fluxo de Metadados
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LUIZ GURGEL
SET/ TV JORNAL - RECIFE

Broadcast Móvel: Como soluções de mobilidade em televisão podem contribuir com o mercado de Broadcast e grandes portais de notícias, integradas a
uma solução baseada em web para acesso/edição na nuvem.
WARREN ARENSTEIN - B4M/ AD DIGITAL
O sucesso do negócio no mercado de jornalismo e transmissão de uma forma em geral está intimamente ligado à velocidade e qualidade na entrega do
conteúdo. E com o advento das mídias digitais e redes sociais, em formatos distintos para veiculação em multiplataformas.
E é dentro deste contexto que as emissoras e os grandes portais de notícias hoje em dia são obrigados a entregar/acessar conteúdos cada vez mais
sofisticados e exclusivos e em prazos cada vez mais curtos e em uma variedade de formatos digitais. Estar no lugar certo na hora certa pode render um furo
de reportagem. Como transformar situações inusitadas em notícias de última hora. Como a mobilidade em plena Era de Mídias Sociais pode ajudar neste
cenário.
Ainda sobre acesso instantâneo ao conteúdo, é possível também obter um ambiente colaborativo entre múltiplos locais de produção, ou seja, as emissoras
trabalharem juntas remotamente, como por exemplo, uma emissora e suas praças. Soluções que permitem visualizar, editar, acrescentar metadados tudo
através de uma aplicação cloud-based que fornece acesso web ao conteúdo quando e onde você puder se conectar a Internet - em um dispositivo de Mac,
Windows PC ou iOS. Agora os produtores e editores podem ver clips, adicionar, editar, acrescentar metadados, tipo de conteúdo, e executar diretamente a
partir de um local remoto.
Telefones inteligentes oferecem grandes vantagens na captação de imagens com áudio, sobretudo para emissoras: baixo custo e rápida turn-around de
notícias (break-news).
Soluções capazes de transmitir em poucos minutos conteúdos diretamente para a programação da emissora a partir de qualquer lugar do mundo usando
IPhone e redes 3G e Wi-Fi existentes. Imagine contar com telefones inteligentes para reportagens em campo, como alternativa simples e econômica em
comparação com conexões tradicionais de uplink via satélite tradicionais ou micro-ondas, além de oferecer conveniência remota e segurança de dados para
usuários de conteúdo. Tudo isso já é possível.
Agora repórteres e contribuidores de vídeo podem capturar imagens com qualidade com a melhor qualidade de vídeo nativo possível, fazer o upload,
edição, inserção de metadados e com um click enviar o conteúdo com a gravação completa para os ambientes de produção e redes sociais, utilizando
apenas o seu aparelho iPhone, otimizando assim a distribuição de conteúdo e oferecendo a melhor relação custo-benefício ao economizar milhares de
dólares na transmissão broadcast móvel.
De forma remota, o conteúdo estará disponível para a produção ou pode ser enviado diretamente ao ar para difundir noticias vídeos recebidos de equipes
de emergência e colaboradores de vídeo de todos os tipos.
DISTRIBUIÇÃO DE TV EM DISPOSITIVOS PORTÁTEIS
LUCIO PONCIONI - SISTEMA JC DE COMUNICAÇÃO
Uma solução simples e barata, totalmente sob seu controle, para colocar o sinal da sua emissora em smartphones e tabletes (iOS e Android) com qualidade
superior sem depender dos grandes portais de Internet.

USANDO O PADRÃO GINGA PARA A EVOLUÇÃO DA EXPERIÊNCIA DE TV MULTI-SCREEN
DAVID CAMPELO – TQTVD SOFTWARE
Esta apresentação descreve uma solução inovadora que oferece sincronização de conteúdo entre a TV e dispositivos de segunda tela usando aplicações
interativas Ginga.
O sistema sincroniza o conteúdo apresentado no dispositivo com o conteúdo de difusão de uma forma flexível, eficiente e confiável e pode ser inteiramente
controlado pelo radiodifusor.
A solução representa um grande avanço para as emissoras que desejam fazer o melhor uso da experiência de TV Multi-Screen.
O Módulo Segunda Tela adiciona o protocolo "Magic" ao receptor permitindo que um aplicativo instalado em tablets e smartphones, detecte quando uma
emissora está transmitindo conteúdo interativo para segunda tela e o apresente em forma individual para cada usuário.
Essa nova funcionalidade, compatível com dispositivos Android e IOS (da Apple), permite o acesso a conteúdos adicionais como vídeos, votação em
enquetes, t-commerce, etc., em tempo real e sincronizados com o programa ou atração transmitida pela emissora.
DISTRIBUIÇÃO DE TV EM DISPOSITIVOS PORTÁTEIS
LUCIO PONCIONI - SISTEMA JC DE COMUNICAÇÃO
Uma solução simples e barata, totalmente sob seu controle, para colocar o sinal da sua emissora em smartphones e tabletes (iOS e Android) com qualidade
superior sem depender dos grandes portais de Internet.
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ESDRAS MIRANDA
SET/ TV JANGADEIRO
Neste painel serão abordados os temas relacionados aos Direitos e Deveres das emissoras de acordo com as portarias 310,188 e 312 de 26 de junho de
2012 do Ministério das Comunicações; o trabalho da comissão de especial de estudos de TV digital da ABNT (ABNT/CEE-85) e o Fórum do Sistema
Brasileiro de TV Digital Terrestre, SBTVD vem desenvolvendo para que as ferramentas de acessibilidade estejam cobertas pelas Normas Brasileiras de TV
Digital; as ferramentas incorporadas às normas de TV Digital, em especial, o formato de distribuição de closed caption e a codificação dos sinais de
audiodescrição; As iniciativas das entidades para desenvolvimento de novas ferramentas, ainda não padronizadas.
Será abordada a Situação da Acessibilidade no Japão, A Visão Geral do ITU-T Focus Group of Audio-Visual Media Accessibility e os serviços P&D para
tornar a televisão acessível no Japão.
Em relação às tecnologias de implantação dos recursos de Acessibilidade serão discutidos sobre a criação: seja por Reconhecimento de Voz, estenotipia,
digitação normal ou aproveitamento de texto existente; o Transporte (Mundo de TI): Protocolo Serial Ctrl´A´, SMPTE333, CDP, ABNT15610-1(B37) e 156101(XML); o Transporte (Mundo Broadcast): EIA608(VBI-Linha 21), SMPTE334/CEA708(Vanc Linha 9) e ARIB B24/B37 (Vanc Linha 19); o Armazenamento:
VTs e Servidores; a Monitoração: Monitores de Vídeo e Waveforms; a Exibição e necessidades de Conversão.

Em relação à visão do usuário, teremos um breve histórico da implantação dos recursos de acessibilidade no Brasil, principais características e dificuldades
existentes no processo de implementação dos recursos de Close Caption e Áudio Descrição.
MONIQUE CRUVINEL - ABERT
Os direitos e deveres das emissoras de acordo com as portarias 310 e 188 do Ministério das Comunicações.
O que muda com a Portaria n° 312, de 26 de junho de 2012.

RICARDO FONTENELLE – TV GLOBO
A Criação: Seja por Reconhecimento de Voz, Estenotipia, Digitação normal ou Aproveitamento de texto existente.
O Transporte (Mundo de TI): Protocolo Serial Ctrl A, SMPTE333, CDP, ABNT15610-1(B37) e 15610-1(XML).
O Transporte (Mundo Broadcast): EIA608(VBI-Linha 21), SMPTE334/CEA708 (Vanc Linha 9) e ARIB B24/B37 (Vanc Linha 19).
O Armazenamento: VTs e Servidores.
A Monitoração: Monitores de Vídeo e Waveforms.
A Exibição e necessidades de Conversão.
SERVIÇOS E P&D PARA TORNAR A TELEVISÃO ACESSÍVEL NO JAPÃO
TAKAYUKI ITO - NHK – JAPÃO
Situação da Acessibilidade no Japão. Visão Geral do ITU-T Focus Group of Audio-Visual Media Accessibility.
A radiodifusão televisiva é uma mídia de informação que desempenha papel central na vida cotidiana. O grande terremoto e tsunami que ocorreram no leste
do Japão em 11 de março de 2011, nos lembram da importância da informação precisa e rápida, fornecida por transmissões de televisão, para garantir a
segurança da população. A radiodifusão televisiva também tem desempenhando um papel cada vez mais importante para os idosos em muitos países. Para
garantir que qualquer pessoa possa receber a informação na televisão, é importante oferecer serviços acessíveis para todos, seja idoso, seja desabilitado,
ou quem fale uma língua diferente. Nesta palestra será apresentada a situação atual dos serviços e P&D para tornar a televisão acessível no Japão. E
também as atividades de organizações internacionais de normalização, como ITU-T.
RICARDO FONTENELLE – TV GLOBO
A Criação: Seja por Reconhecimento de Voz, Estenotipia, Digitação normal ou Aproveitamento de texto existente.
O Transporte (Mundo de TI): Protocolo Serial Ctrl A, SMPTE333, CDP, ABNT15610-1(B37) e 15610-1(XML).
O Transporte (Mundo Broadcast): EIA608(VBI-Linha 21), SMPTE334/CEA708 (Vanc Linha 9) e ARIB B24/B37 (Vanc Linha 19).
O Armazenamento: VTs e Servidores.

A Monitoração: Monitores de Vídeo e Waveforms.
A Exibição e necessidades de Conversão.
AUGUSTO COSTA - CPL
Sistema de Closed Caption por reconhecimento de voz
Principais redes de TV no mundo que utilizam essa tecnologia
CC / Sistema por Estenotipia
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PAULO KADUOKA
SET/ PSK Engenharia

TECNOLOGIA SUPER HI-VISION 8KX4K DIRECT-VIEW EM LCD PARA A PRÓXIMA GERAÇÃO DE TVS.
TAKESHI KUMAKURA – SHARP/ JAPÃO
Desenvolvemos com sucesso LCD para Super Hi-Vision. Este LCD tem um painel de 7680 por 4320 pixels, o que é 16 vezes maior do que o convencional
Full-HD, com tela de 85 polegadas de diagonal. Um único pixel mede 0,245 milímetros (103PPI). O brilho atinge 300 cd/m2 ou mais, usando interconexões
low-load e tecnologias UV2A.
Adicionalmente, o LC charging time foi estendido por quad area e double source line structures. Além do mais, implementamos display real-time com
enormes dados de imagem com taxa de transmissão de 72Gbps para montagem de alta definição, com tecnologias de processamento de vídeo, em alta
velocidade.
PROJETOR COM TECNOLOGIA SSI (LED-Laser)
SERGIO CONSTANTINO – PANASONIC

DISPLAYS: TECNOLOGIAS E APLICAÇÕES - OLED
ERICK SOARES DE OLIVEIRA - SONY
Posicionamento das tecnologias.
Abordagem Beyond HD.
Tendências de mercado.
Teoria básica de OLED - AMOLED X PMOLED
OLED para aplicação profissional
PROJETOR COM TECNOLOGIA SSI (LED-Laser)
SERGIO CONSTANTINO – PANASONIC
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RAIMUNDO LIMA
SBT
A disseminação e popularização das redes sociais, alteraram definitivamente a produção, apuração e difusão das informações jornalísticas, já que
potencialmente todos podem interferir em alguma etapa do desse processo.
A rotina dos profissionais de redação foi alterada com a necessidade de divulgação em várias plataformas diferentes. Fabricantes e fornecedores de
serviços vieram com ofertas e soluções para atender as novas necessidades que alteraram as rotinas dos ambientes e habilidades produtores de notícias.
O MITO DA NINFA DAFNE
EVERTON CONSTANT - PORTAL TERRA
Apolo, deus da beleza e da virilidade, se apaixonou perdidamente pela ninfa Dafne. Sedutor, fazia de tudo para conquistar o irresistível objeto de sua
paixão. Mas a ninfa resistia a todas as investidas até que um dia, temendo não ter mais forças para se opor, preferiu morrer sendo transformada em uma
árvore.
O mito acima se encaixa no momento em que vivemos hoje, seduzidos pelas redes sociais na internet. Apaixonados, não medimos esforços nem ações
para tentar conquista-las com uma única finalidade: promover conteúdo e publicidade.
Mas assim como na trágica historia grega, corremos o risco de na buscar por possui-la, acabarmos por mata-la ou transforma-la em outra coisa.
Curiosamente, a árvore em que Dafne se transformou foi a de louros. Aqueles que formam as coroas que cobrem as cabeças dos grandes vencedores.

ENCONTRO DE NOTÍCIAS DE DISTRIBUIÇÃO AUTOMATIZADA – HISTÓRIAS DE USUÁRIOS DE BROADCAST
ALEX KHALOGHLI - SIGNIANT/ AD DIGITAL
Equipes de reportagem de televisão precisam enviar clips de vídeo a partir do campo. As estações precisam tornar o conteúdo capturado localmente
disponível para outras estações. Broadcasters precisam da habilidade de manter o controle sobre esse conteúdo através de uma arquitetura distribuída
que suporta fluxos de trabalho entre sistemas. Mr. Bailey descreverá histórias de sucesso de clientes, onde empresas como a BBC, Fox e Televisa
estabeleceram transferências de sistemas baseados em arquivos para gerenciar tudo a partir de fluxos de trabalho complexos entre os parceiros para a
automatização simples ou transferências ad hoc para ou a partir da área de trabalho dos usuários e interfaces móveis. Ele irá demonstrar como a
movimentação inteligente de arquivos ajudou essas empresas a melhorar seu tempo no mercado e maximizar o valor dos seus ativos. Mr. Bailey é o Vicepresidente de Serviços da Signiant, cuja crescente base de clientes de broadcast mais importantes do mundo, estúdios, redes esportivas e
desenvolvedores de jogos usam Signiant para ingest, movimentação e distribuição rápida de arquivos de mídia, todos com segurança e automatizados,
garantindo simultaneamente um controle total sobre as transferências.

NOVOS MODELOS DE COMUNICAÇÃO DIGITAL
POLLYANA FERRARI - PUC/SP
A Comunicação Digital conquistou definitivamente as organizações. Porém, seu uso não deve estar restrito somente ao público externo - afinal há grandes
oportunidades de relacionamento com outros publicos estratégicos. Um deles, é o público interno: quando bem utilizada, a Comunicação Digital e as
mídias sociais tornam-se importantes ferramentas de diálogo e interação com os funcionários. Não faltam oportunidades para as empresas readequarem
seus "antigos" modelos digitais e se aproximarem destas novas mídias.
Os portais corporativos, por exemplo - antes estáticos e limitados - ganham cada vez mais com a introdução de mídias sociais interativas e agregadoras,
possibilitando uma rápida transição para este novo mundo digital
ENCONTRO DE NOTÍCIAS DE DISTRIBUIÇÃO AUTOMATIZADA – HISTÓRIAS DE USUÁRIOS DE BROADCAST
ALEX KHALOGHLI - SIGNIANT/ AD DIGITAL
Equipes de reportagem de televisão precisam enviar clips de vídeo a partir do campo. As estações precisam tornar o conteúdo capturado localmente
disponível para outras estações. Broadcasters precisam da habilidade de manter o controle sobre esse conteúdo através de uma arquitetura distribuída
que suporta fluxos de trabalho entre sistemas. Mr. Bailey descreverá histórias de sucesso de clientes, onde empresas como a BBC, Fox e Televisa
estabeleceram transferências de sistemas baseados em arquivos para gerenciar tudo a partir de fluxos de trabalho complexos entre os parceiros para a
automatização simples ou transferências ad hoc para ou a partir da área de trabalho dos usuários e interfaces móveis. Ele irá demonstrar como a
movimentação inteligente de arquivos ajudou essas empresas a melhorar seu tempo no mercado e maximizar o valor dos seus ativos. Mr. Bailey é o Vicepresidente de Serviços da Signiant, cuja crescente base de clientes de broadcast mais importantes do mundo, estúdios, redes esportivas e

desenvolvedores de jogos usam Signiant para ingest, movimentação e distribuição rápida de arquivos de mídia, todos com segurança e automatizados,
garantindo simultaneamente um controle total sobre as transferências.
RICHARD M. GRIFFIN - AVID
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MARCIO PEREIRA
SET/ CANAL FUTURA
Com a maior utilização da internet para interligar sistemas que antes operavam isolados, surgem novas abordagens, maiores facilidades e riscos para
as operações em televisão. Neste painel será abordada a edição em nuvem e o fluxo e controle de mídias até a sua exibição.

NOVOS MÉTODOS E CONCEITOS PARA O GERENCIAMENTO E A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO DIGITAL.
FLÁVIO LONGONI - AVID/ CIS
A crescente adoção de fluxos de trabalho baseados em arquivos digitais junto ao aumento de velocidade das redes e a necessidade de acesso simultâneo destes
arquivos por posições locais e remotas levam ao surgimento do assim chamado "Cloud Editing".
Serão analisados os mais recentes avanços nesta área, assim como o impacto técnico e operacional derivantes da implementação destas novas práticas.
PRODUÇÃO BASEADA EM NUVEM, CONTRIBUIÇÃO MÚLTIPLA, TRANSCODIFICAÇÃO. EMPACOTAMENTO, SERVIDORES, DISTRIBUIÇÃO DE
CONTEÚDO, INGEST, PROGRAMAÇÃO LOCAL.
MARK MYSLINSKI - TELVUE CORPORATION
A programação local muitas vezes sofre da falta de uma base de contribuição substancial, e programas significativos com boa produção.
Hoje, produção de conteúdo baseado na nuvem pode melhorar a produção local de programação de diversas formas.
Através de ingest pela nuvem, a base de contribuição pode ser estendida para uma região muito maior, seja para uma área maior, seja para um número maior de
localidades em uma região.
Serviços baseados na nuvem também possibilitam o compartilhamento de conteúdo de um número maior de localidades entre si, se assim elas quiserem.
Com a utilização de serviços baseados na nuvem, um único conjunto de equipamentos de produção pode ser compartilhado através da nuvem, mantendo baixos
os custos de propriedade e sendo utilizado por uma larga base de contribuidores. Com a utilização de equipamentos de produção de boa qualidade e presets
previamente programados, mesmo um contribuidor com pouca experiência pode produzir programas de boa qualidade, e com a combinação com servidores de
distribuição digital, operadores podem criar grades parciais de programação.
A nova geração de serviços baseados em nuvem possibilitam que grades parciais específicas de programação sejam determinadas para um contribuidor, e o

conteúdo pode ser automaticamente submetido a um servidor de distribuição e programado para um horário específico.
Para o operador do serviço, a nuvem também proporciona um filtro, onde conteúdo pode ser submetido a moderadores, e o operador poderá rever e aprovar
conteúdos antes deles serem determinados para um horário.
Utilizando a nuvem, produção de programação passa a ser 95% self-service e apenas moderado pelo operador.
A nuvem também dá ao operador os conteúdos e grades de programação de sua base de contribuidores, com organização e privacidade.
O resultado é que agora os operadores tem meios para produzir programação local de boa qualidade com eficiência de custos.
Emissoras de televisão podem produzir mais peças de interesse especial, aumentando a audiência.
Ou operadores de cabo, telecomunicações ou IPTV podem prover mais programação local, o que ajuda a competir com serviços via satélie, ou entre uma
operador terrestre e outro
GERENCIAMENTO DA QUALIDADE DE MÍDIA E CONTROLE DE MULTI-FACILIDADES
WARREN ARENSTEIN - B4M/ AD DIGITAL
"Media Asset Management" está se tornando uma palavra da moda na indústria por boas razões. É impossível imaginar um futuro onde uma empresa de mídia
pode ser bem sucedida sem um sistema abrangente para controlar seus ativos. Em uma pesquisa de 2010 de mais de 2.000 CIOs em 50 países, a KPMG, uma
rede global de auditores e analistas, descobriu que 40% deles irá adotar uma estratégia de cloud computing para a maioria das suas necessidades de TI até
2014. O significado de "cloud computing” é inegável e agora muitas empresas estão numa bifurcação, tentando decidir que tipo de solução melhor se encaixa em
seu modelo de negócios. Para quem enfrenta esta decisão, vale a pena conhecer os fundamentos. Saiba mais no SET 2012.

PRODUÇÃO BASEADA EM NUVEM, CONTRIBUIÇÃO MÚLTIPLA, TRANSCODIFICAÇÃO. EMPACOTAMENTO, SERVIDORES, DISTRIBUIÇÃO DE
CONTEÚDO, INGEST, PROGRAMAÇÃO LOCAL.
MARK MYSLINSKI - TELVUE CORPORATION
A programação local muitas vezes sofre da falta de uma base de contribuição substancial, e programas significativos com boa produção.
Hoje, produção de conteúdo baseado na nuvem pode melhorar a produção local de programação de diversas formas.
Através de ingest pela nuvem, a base de contribuição pode ser estendida para uma região muito maior, seja para uma área maior, seja para um número maior de
localidades em uma região.
Serviços baseados na nuvem também possibilitam o compartilhamento de conteúdo de um número maior de localidades entre si, se assim elas quiserem.
Com a utilização de serviços baseados na nuvem, um único conjunto de equipamentos de produção pode ser compartilhado através da nuvem, mantendo baixos
os custos de propriedade e sendo utilizado por uma larga base de contribuidores. Com a utilização de equipamentos de produção de boa qualidade e presets
previamente programados, mesmo um contribuidor com pouca experiência pode produzir programas de boa qualidade, e com a combinação com servidores de
distribuição digital, operadores podem criar grades parciais de programação.
A nova geração de serviços baseados em nuvem possibilitam que grades parciais específicas de programação sejam determinadas para um contribuidor, e o
conteúdo pode ser automaticamente submetido a um servidor de distribuição e programado para um horário específico.

Para o operador do serviço, a nuvem também proporciona um filtro, onde conteúdo pode ser submetido a moderadores, e o operador poderá rever e aprovar
conteúdos antes deles serem determinados para um horário.
Utilizando a nuvem, produção de programação passa a ser 95% self-service e apenas moderado pelo operador.
A nuvem também dá ao operador os conteúdos e grades de programação de sua base de contribuidores, com organização e privacidade.
O resultado é que agora os operadores tem meios para produzir programação local de boa qualidade com eficiência de custos.
Emissoras de televisão podem produzir mais peças de interesse especial, aumentando a audiência.
Ou operadores de cabo, telecomunicações ou IPTV podem prover mais programação local, o que ajuda a competir com serviços via satélie, ou entre uma
operador terrestre e outro

CHRIS LENNON - HARRIS
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JOSÉ ANTÔNIO GARCIA
SET/ TV BRASIL

Registros de Loudness
THOMAS LUND - TC Electronic A/S
Em todo o mundo, novos padrões de loudness estão sendo utilizados para reduzir o número de variações abruptas e desconfortáveis dos áudios entre os
programas transmitidos; particularmente entre a programação regular e os comerciais e chamadas promocionais.
Embora a norma BS.1770-2 seja útil quando aplicada a um programa, certas métricas e tolerâncias precisam ser consideradas quando se implementa um registro
do sistema visando melhorias na produção ou para ser utilizado como documentação legislativa.
Esta apresentação reporta as experiências recentes de emissoras européias, americanas e japonesas, na normalização e registro de loudness entre plataformas.
Serão discutidas formas transparentes para lidar com comerciais estridentes e a conformação com as normas. Será apresentado um modelo completo para o
registro de loudness.

O QUE A TOYOTA PODE NOS ENSINAR SOBRE CONTROLE DE QUALIDADE
DAVID ABEL - AMBERFIN/ AD DIGITAL
Com as organizações de mídia em todo o mundo procurando explorar as oportunidades apresentadas por novos canais de distribuição e novos padrões de
consumo de mídia, o controle de qualidade através das mídias está se tornando uma missão crítica. Nesta sessão, Jeremy Deaner, CEO da AmberFin vai
apresentar o conceito de Controle de Qualidade (CQ) Unificado e explorar as maneiras práticas em que se pode aprimorar o fluxo de trabalho baseado em
arquivo. Depois de rever os métodos tradicionais de controle de qualidade aplicados na maioria das vezes no setor de Broadcast, Deaner vai desafiar as práticas
atuais e ver como outras indústrias, especificamente a indústria automotiva, têm implementado com sucesso a automação de processos como parte do CQ.
Deaner vai argumentar que muito pode ser aprendido a partir de empresas como a Totoya e que seus conceitos revolucionários de Controle de Qualidade podem
ser aplicados a um fluxo de trabalho de mídia baseado em arquivo. Ao aplicar alguns dos princípios-chave da redução de resíduos e monitoramento da qualidade
dos processos, a mesma revolução na forma como temos controle de qualidade de mídia poderia ser possível. Deaner irá concluir que implementando um
sistema de controle de qualidade unificado que integra o melhor da sua classe de processos automatizados com um toque humano, podemos atingir novos níveis
de confiança e segurança em toda a criação de arquivos e processos de distribuição, o que irá conduzir uma maior produtividade e uma redução significativa no
tempo e custos associados com retrabalhos.
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RAYMUNDO BARROS
SET/ TV GLOBO
Produção 4K. HDTV com anabolizante ou uma alternativa adequada para a convergência definitiva entre a indústria do cinema e da TV ?
Quais são as peças já disponíveis dessa cadeia de valor?
Qual é a vantagem para os broadcasters em produzir agora?
Quais são as primeiras aplicações possíveis?
HUGO GAGGIONI - SONY ELECTRONICS
COMPREENDENDO AS RAMIFICAÇÕES DOS NOVOS PADRÕES DA ITU PARA UHDTV

MATT MCKEE -TELAIRITY
O novo padrão da ITU para UHDTV preparou o cenário para a próxima geração da televisão, onde o padrão final é 4K, 8K, uma taxa de quadros maior, entre
outros. Esta apresentação descreve as ramificações de cada implementação do UHDTV proposto para os broadcasters, baseando no trabalho da Telairity com
a nova geração de padrões de encoding, incluindo HEVC

. 21/ AGOSTO/2012 | TERÇA-FEIRA | 09H00 AS 11H00
LILIANA NAKONECHNYJ
SET/ TV GLOBO
- DANIEL SLAVIEIRO - ABERT
- EMILIA MARIA SILVA RIBEIRO
- GENILDO LINS DE ALBUQUERQUE NETO - MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
- MANOEL RANGEL - ANCINE
- OLÍMPIO JOSÉ FRANCO - SET
- ROBERTO FRANCO - SET/ FORUM ISDBT
- RODRIGO NEVES - AESP
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FERNANDO FERREIRA
SET
700 MHz.
PLANEJAMENTO E DISPONIBILIDADE DE CANAIS.
OS PROBLEMAS DE COMPARTILHAMENTO DE CANAIS DE BANDA LARGA E RADIODIFUSÃO.
CONSIGNAÇÃO E APROVAÇÃO DAS EMISSORAS NA VISÃO DO MINISTERIO DAS COMUNICAÇÕES.
PATRICIA AVILA, Dra - MINISTERIO DAS COMUNICAÇÕES

FRANCISCO PEREZ - TV GLOBO

ANDRE ULHOA CINTRA - SET/ ALUC
Mostrará os estudos que a SET vem fazendo para determinar a demanda de espectro para TV digital a partir do switch off.

FRANCISCO PEREZ - TV GLOBO

DANIEL PIMENTEL SLAVIERO - ABERT - PRESIDENTE
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CELSO ARAÚJO
SET/ TV GLOBO

JIM REISTETER - NEC DISPLAYS
Serão apresentadas 2 tecnologias novas e emergentes: o HFR(high frame rate) e a Projeção a laser.

JOHN HEATON - ASPERA

CASE sobre Cinema Digital abordando a transferência e gestão de dados.
RICARDO CHRISPIM - ASPERA/ LINE UP

JOHN HEATON - ASPERA
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OLÍMPIO FRANCO
SET/ Fórum SBTVD / OLYMPIC ENG
O Status do desenvolvimento e das implantações no Brasil, no Japão e nos demais países que adotaram o ISDB-T.
As perspectivas do atual trabalho das normas, em desenvolvimento pelo Fórum SBTVD no Brasil e pelo ISDB - T Internacional.
FÓRUM SBTVD: STATUS DA TV DIGITAL NO BRASIL E NO MUNDO.
ROBERTO FRANCO – SET/ Fórum SBTVD/ SBT
Fórum Internacional ISDB. Internacionalização do ISDB.
Grupo GTC Brasil / Japão.
Panorama Brasileiro: implantação da TV Digital. Mercado de TV Aberta. Cobertura nacional de DTV. Números da indústria de consumo. Produções de
interatividade.
TESTES DE CAMPO ISDB-T: PLANEJAMENTO, REALIZAÇÃO E RESULTADOS.
YURI PONTES MACIEL - UNIV. MACKENZIE

TESTES DE CAMPO ISDB-T: PLANEJAMENTO, REALIZAÇÃO E RESULTADOS.
GUNNAR BEDICKS – UNIV. MACKENZIE
A sessão tem por objetivo apresentar ao público a importância de uma campanha de testes de campo para o sistema ISDB-T, incluindo as fases de
planejamento, realização e resultados. Serão apresentados casos práticos e avaliações de resultados em testes realizados em diversos países da América
Latina e África.

A EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL E AS POSSIBILIDADES DE UMA TRANSIÇÃO ANALOGICA-DIGITAL SUAVE NA TV BRASILEIRA.
FLAVIO LENZ - MINISTERIO DAS COMUNICAÇÕES
O governo esta estudando um plano de transição para os próximos anos. O mesmo processo já ocorreu em outros países gerando experiências que podem
servir de lições para o Brasil.
Nessa apresentação, vamos abordar algumas situações hipotéticas para o desligamento analógico, seus impactos e recomendações para garantir o
sucesso da transição analogica-digital no Brasil.
TOSHIHIDE WATANABE – DIBEG/ARIB – CHAIRMAN
Os progressos nas atividades de promoção do ISDB-T serão explicados, seguido por uma introdução relativa ao pavilhão japonês, apresentando as novas
tendências na tecnologia de televisão digital: Super Hi-Vision 4K/8K, sistema de transmissão de aviso de emergência, ISDB-Tmm, Convergência em
Broadcast e Comunicações (Hybridcast e IPTV).

HISATSUNE TATSUHIRO - Ministry of Internal Affairs and Communication(MIC) - JAPÃO
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MARCELO SOUZA
TV GLOBO
O aumento do tráfego de dados, puxados pelos novos serviços OTT, TV Everywhere e um modelo mais videocentric nos portais de Internet, geram
impactos claros nas estruturas de telecom, tanto em tecnologia quanto em negócios. Convidamos a Accenture para nos dar um panorama mundial dessa
demanda crescente de vídeo na Internet, a Cisco para discorrer sobre as previsões de dispositivos conectados e estimativas de volume de dados nas redes
de telecom, a Oi e NET para discutirem quais são as suas macro estratégias para implantar redes capazes de gerenciar esse aumento exponencial do
consumo de vídeo em diversas plataformas, como a construção de CDNs para atender demanda de milhões
BRENO FLEURY - CISCO DO BRASIL
ANDRÉ GUERREIRO – NET
ALEXANDRE COLCHER – ACCENTURE
ANDRÉ GUERREIRO - NET
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VALDEREZ DONZELLI
SET/ ADTHEC - Engenharia & Sistemas
Este painel abordará as tecnologias de radiodifusão e de produção de conteúdo que foram utilizadas para a cobertura das Olimpíadas 2012 em
Londres e aplicações e experiências para 2016 no Brasil.
Os palestrantes internacionais representando o Japão pela NHK e da Inglaterra pela Side Show Broadcast, irão abordar as tecnologias
empregadas para a cobertura nos diversos países, transmissão pioneira Super Hi Vision, o funcionamento do Internacional Broadcasting Center IBC e OBS (Olympic Broadcasting Services). Nossos palestrantes Nacionais representando a GloboSat, Sport TV, TV Record e Terra irão falar de
suas experiências nos diversos segmentos de mídia.
SUPER HI-VISION PUBLIC VIEWING DOS JOGOS OLÍMPICOS DE 2012, EM LONDRES.
TAKAYUKI ITO - NHK – JAPÃO
Costuma-se dizer que as tecnologias de radiodifusão evoluíram com Jogos Olímpicos realizados a cada quatro anos. O color camera shooting, a
transmissão intercontinental de vídeo utilizando um satélite de comunicações, e HDTV video shooting, todas estas foram introduzidas pela primeira vez no
mundo para os Jogos Olímpicos. Nos Jogos Olímpicos de 2012, em Londres, a Super Hi-Vision public viewing será realizada em três países pela primeira
vez no mundo no âmbito da cooperação de OBS, NHK, e da BBC. Nesta palestra descreveremos as características da produção Super Hi-Vision, a
transmissão usando Giga-bit Ethernets através do mundo, e as public viewings, em três países serão descritas.

JOSE MARCELO AMARAL - REDE RECORD

OS PRINCIPAIS EVENTOS A PARTIR DA PERSPECTIVA DE DETENTORES DOS DIREITOS
RICHARD BAINBRIDGE - SIDESHOW BROADCAST - INGLATERRA
Como uma emissora de detentora dos direitos de transmissão opera durante um grande evento esportivo e quais são as suas necessidades provenientes
de fornecedores e das empresas de radiodifusão anfitriãs. Quais são as expectativas em relação aos futuros eventos Incluindo alguns estudos de casos, se
houver tempo.

JOSE MARCELO AMARAL - REDE RECORD

WERNER MICHELS - TERRA
Um rápido overview do que foram os jogos pan-americanos, e depois atenção ao tema da infra de transmissão dos jogos olímpicos. Com destaque para os
temas relacionados as diferenças das Tvs tradicionais, número de sinais simultâneos e cobertura de horários.

21/ AGOSTO/2012 | TERÇA-FEIRA | 15H00 AS 17H00
JOSÉ DIAS
TV GLOBO
O painel 3D tratará dos avanços tecnológicos na área, e das produções que estão acontecendo em Hollywood e na Alemanha.
Vamos falar sobre o que vem acontecendo na China neste ano, já que lá o 3D começou a ser transmitido a partir de 02/jan/2012.
Além disso, também mostraremos as novidades acontecida durante as Olimpíadas de Londres.

STEVE SCHCKLAIR - 3ALITY
Relatará o envolvimento da 3Atilty nos filmes Homem Aranha 4 e The Hobbit e dos avanços tecnológicos de 3D na China.

NEIL NORIAKI UGO – PANASONIC - JAPÃO
Breve explicação sobre a câmara de vídeo e monitores 3D, associados a um fluxo de trabalho para a criação de uma produção 3D, da filmagem à exibição
e como as câmeras 3D foram utilizadas durante os Jogos Olímpicos de Londres.

HUGO GAGGIONI – SONY - EUA
Falará sobre produção dos filmes realizados pela Sony Pictures.

NEIL NORIAKI UGO – PANASONIC - JAPÃO
Breve explicação sobre a câmara de vídeo e monitores 3D, associados a um fluxo de trabalho para a criação de uma produção 3D, da filmagem à exibição
e como as câmeras 3D foram utilizadas durante os Jogos Olímpicos de Londres.
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ANTONIO JOÃO
SET/ EMBRATEL / CLARO TV

INSERÇÃO DE ANÚNCIO PARA MULTISCREEN
PAUL BRAUN – RGB NETWORKS/ PHASE
Com a mudança dos hábitos dos consumidores de vídeo, que migram das telas dos televisores para tablets e smartphones, provedores de serviço de
vídeo em todo o mundo estão trabalhando para atender os desejos de seus clientes a ao mesmo tempo manter o atual modelo de negócios. Uma opção
já provada e que mostra grande promessa no ambiente multiscreen é o uso de inserção segmentada de anúncio segmentado. Esta apresentação irá
apresentar as opções tecnológicas para os prestadores de serviços para fornecer anúncios no nível mais granular - o assinante individual

PRÓXIMA GERAÇÃO DE SET-TOP-BOX HÍBRIDOS PARA CABO
MASAYUKI TOKUTAKE – JLABS - JAPÃO
Japan Cable Laboratories (JLabs) concluiu recentemente as especificações para próxima geração STB que permite a prestação de serviço de cabo /
banda larga avançada. Esta especificação foi recomendada como padrão internacional pela ITU-T (J.296) em 2012. O Set-top-box híbrido, que é
totalmente compatível com a especificação, será implantado no Japão no Outono de 2012. Rodando sobre uma plataforma Android e web, o novo padrão
permite uma grande oferta de aplicativos avançados e de alto valor percebido pelos usuários.
Nesta apresentação, será apresentada a configuração do sistema e serviços para este novo padrão de set-top-box no mercado japonês.

QUE NOVAS TECNOLOGIAS SURGIRAM COM AS NOVAS FAMÍLIAS DE PROCESSADORES
ANDY MELDER – BROADCOM
Os provedores processadores e chip-sets são os inovadores na indústria do entretenimento, seja no setor de TV paga e aberta, de banda larga ou no
setor de games. As funcionalidades dos STBs estão se integrando cada vez aos dispositivos de propriedade dos consumidores, sejam os smartphones,
tablets e smartvs. Como será a próxima onda de inovação? Quem serão os protagonistas da revolução que está por vir?

PRÓXIMA GERAÇÃO DE SET-TOP-BOX HÍBRIDOS PARA CABO
MASAYUKI TOKUTAKE – JLABS - JAPÃO
Japan Cable Laboratories (JLabs) concluiu recentemente as especificações para próxima geração STB que permite a prestação de serviço de cabo /
banda larga avançada. Esta especificação foi recomendada como padrão internacional pela ITU-T (J.296) em 2012. O Set-top-box híbrido, que é
totalmente compatível com a especificação, será implantado no Japão no Outono de 2012. Rodando sobre uma plataforma Android e web, o novo padrão
permite uma grande oferta de aplicativos avançados e de alto valor percebido pelos usuários.
Nesta apresentação, será apresentada a configuração do sistema e serviços para este novo padrão de set-top-box no mercado japonês.

21/ AGOSTO/2012 | TERÇA-FEIRA | 15H00 AS 17H00
LILIANA NAKONECHNYJ
SET/ TV GLOBO
Será apresentada a iniciativa FoBTV, que já congrega organizações-chave em prol de futuras gerações de televisão que sejam globais, à
similaridade do que ocorre com as comunicações móveis.
Algumas das tecnologias em desenvolvimento, possíveis candidatas a integrar a próxima geração, serão descritas.
Inovação no Uso do Espectro ( Pensamento positivo ou requisito fundamental ?)
GERARD FARIA - TEAM CAST – FRANÇA
Partindo do princípio que espectro deva ser usado para servir seus donos, os cidadãos, é absolutamente legítimo que aplicações móveis de banda larga
encontrem espectro para satisfazer as necessidades da população.
Mas, ao contrário do que sugere a expressão “ guerra do Espectro”, os cidadãos não desejam a substituição da radiodifusão pela banda larga, mas sim
ter acesso a ambos, de modo a satisfazer os novos padrões de consumo multimídia.
Esta contribuição descreve possibilidades técnicas para melhor servir à população, enquanto propõe às emissoras expandir seus serviços aos dispositivos
móveis inteligentes que proliferam no mercado, numa parceria ganha-ganha entre emissoras de TV e operadores de banda larga.
TECNOLOGIA DE TRANSMISSÃO PARA A PRÓXIMA GERAÇÃO DO ISDB-T: TESTE DE TRANSMISSÃO SUPER HI-VISION, USANDO DOIS CANAIS
NA BANDA UHF.
KENICHI MURAYAMA – NHK - JAPÃO
A NHK está pesquisando e desenvolvendo Super Hi-Vision para a próxima geração de sistemas de transmissão. Estamos estudando, em particular, as
tecnologias de transmissão de alta capacidade, para fornecer para as casas, serviços com grande volume de conteúdo na próxima geração da
radiodifusão digital terrestre. Como parte deste estudo, desenvolvemos uma tecnologia chave para a próxima geração do ISDB-T, e realizamos testes de
campo, bem sucedidos, transmitindo dados broadcast com 91 Mbps, em um único canal de 6 MHz. Este sistema faz uso de ultramultinível OFDM e

tecnologias MIMO dual-polarized. E nós temos conduzido experimentos de campo para transmitir sinal Super Hi-Vision com compressão coded, aplicando
o esquema de transmissão bulk, usando dois canais de televisão na banda UHF. Esta apresentação descreverá detalhes do protótipo do sistema e do
experimento de campo
22/ AGOSTO/2012 | QUARTA-FEIRA | 09H00 AS 11H00
JOÃO VANDOROS
SET/ REDE BAND
NOVOS DESENVOLVIMENTOS E IMPLEMENTAÇÕES PARA A EXPANSÃO DIGITAL
COMPARTILHAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA – EFICIÊNCIA NA IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DIGITAL.
INTEGRAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSÃO
GUSTAVO DE MELO VALEIRA - UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
Esta apresentação irá explicar o funcionamento dos atuais transmissores que possuem receptor de satélite ou receptor terrestre ISDB-T, descompressor
BTS, remultiplexador e modulador em apenas algumas unidades de rack. Também será abordada a evolução dos circuitos digitais programáveis FPGA
(Field Programmable Gate Array) que são utilizados na maioria dos equipamentos de transmissão.
MODELOS DE COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA PARA DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TV E REDES DE TELECOMUNICAÇÃO
JESPER RHODE – ERICSSON
Diretor de Inovação, Parcerias e Alianças para a Ericsson na América Latina.
Nessa posição, ele é o responsável pela estratégia e iniciativas de Inovação, Parcerias, Pesquisa & Desenvolvimento, e Aquisições no mercado latinoamericano.
Nas áreas de infraestrutura para distribuição de sinal de emissores de TV e para redes de telecomunicação existe modelos de negocio e experiência
sobre como compartilhar esta infraestrutura que podem servir como inspiração para o cenário brasileiro. A apresentação vai descrever e analisar alguns
destes modelos.

PLANEJAMENTO, IMPLANTAÇÃO E ANÁLISE DE COBERTURA
CAROLINA DUCCA - REDE GLOBO – SP
MODELOS DE COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA PARA DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TV E REDES DE TELECOMUNICAÇÃO
JESPER RHODE – ERICSSON
Diretor de Inovação, Parcerias e Alianças para a Ericsson na América Latina.
Nessa posição, ele é o responsável pela estratégia e iniciativas de Inovação, Parcerias, Pesquisa & Desenvolvimento, e Aquisições no mercado latinoamericano.

Nas áreas de infraestrutura para distribuição de sinal de emissores de TV e para redes de telecomunicação existe modelos de negocio e experiência
sobre como compartilhar esta infraestrutura que podem servir como inspiração para o cenário brasileiro. A apresentação vai descrever e analisar alguns
destes modelos.

22/ AGOSTO/2012 | QUARTA-FEIRA | 09H00 AS 11H00
ROBERTO FRANCO
SET/ SBT/ FORUM SBTVD
Quais desafios e oportunidades que surgem com as novas mídias e tecnologias.
As inûmeras opções no mercado estão agregando valor ao usuários, ou apenas gerando confusão em suas cabeças?
Como fazer um jogo ganha ganha entre os setores para que de fato o consumidor saia ganhando?
RAIMUNDO LIMA - SBT

GUSTAVO MILLS – KLUGTV - BRAND CONNECT

MARCELO VARON - SONY

22/ AGOSTO/2012 | QUARTA-FEIRA | 09H00 AS 11H00

CRISTOVAM
SET/ UNISAT/ UFF

ARNALDO JACOB – ACERP
Falará sobre o que as emissoras de rádio e televisão públicas estão fazendo para enfrentar a falta de profissionais qualificados na área de radiodifusão.
Abordará também os esforços da sua entidade, a ACERP,para se transformar numa instituição de inovação no chamado campo público.

CAPACITAÇÃO TECNOLÓGICA NO AMAZONAS: ASPECTOS GERAIS E DESAFIOS
ROGÉRIO PEREIRA – FUCAPI – Coordenador da Graduação
Aspectos gerais relativos à capacitação tecnológica no Amazonas e Região Norte do Brasil, e quais os desafios característicos da Região que se
apresentam para o êxito desta atividade.

HELIO CESAR ALVES SEABRA SALLES – CPQD - DIRETOR
A apresentação procura demonstrar a importância das atividades de Pesquisa e Desenvolvimento em TV Digital e áreas correlatas para o progresso e
aperfeiçoamento das atividades de Capacitação Profissional dos recursos humanos requeridos para desempenhar em níveis cada vez mais superiores as tarefas e trabalhos típicos das empresas e entidades (radiodifusores, empresas de TV por assinatura, produtores, instituições de ensino e pesquisa,
etc) que se inserem nesta área de alta especialização.

CAPACITAÇÃO TECNOLÓGICA NO AMAZONAS: ASPECTOS GERAIS E DESAFIOS
ROGÉRIO PEREIRA – FUCAPI – Coordenador da Graduação
Aspectos gerais relativos à capacitação tecnológica no Amazonas e Região Norte do Brasil, e quais os desafios característicos da Região que se
apresentam para o êxito desta atividade.

YLANA MILLER – YLUMINARH - DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL – DIRETORA
O momento atual da economia brasileira demanda das organizações esforços direcionados ao Desenvolvimento e Retenção de Talentos. É um processo
estratégico. Investir na formação e capacitação dos profissionais é primordial para a sustentabilidade do negócio e da empresa. A expert também
provocará uma reflexão sobre as atuais práticas de Gestão de Talentos, em especial no mercado de televisão e novas mídias.

CARLOS ROBERTO CARDOSO –Associação Brasileira de Telecomunicações–Presidente
O presidente da AB TELECOM pontuará as causas e os principais problemas que vem afetando a engenharia no Brasil, com ênfase para as áreas de
TELECOM e TV. E dará um alerta seríssimo sobre as possíveis consequencias para o desenvolvimento do nosso país e o atingimento de metas previstas
pelas empresas do nosso setor.
SERGIO BORGUIGNON - VIDEO COMPANY - Diretor de Projetos
Ao implementar atualizações tecnológicas em emissoras de TV, integradores e fabricantes se deparam com a formação e dos profissionais para utilização
das novas tecnologias. No dia-a-dia, as emissoras nem sempre dispõem de tempo e profissionais para estudar e receber esses novos conhecimentos. A
renovação da estrutura operacional é um fato. O engenheiro é uma peça fundamental para esta renovação.
MARCELO CLARET – IAV – Fundador – Sócio Diretor
Como vencer a barreira cultural criada pelo buraco negro da ditadura militar e pelo paternalismo político de Getúlio Vargas a Luis Inácio Lula da Silva para
podermos qualificar uma mão de obra desmotivada que historicamente acredita que não vale a pena evoluir.
22/ AGOSTO/2012 | QUARTA-FEIRA | 09H00 AS 11H00
LUIZ FAUSTO
Rede Globo / SET / AES
Há muitas soluções para distribuição de áudio com qualidade reduzida através de codecs por redes IP, porém ainda é um desafio selecionar soluções
para utilizar essas redes na distribuição de áudio com qualidade profissional (banda base, 48 kHz / 16 bits, ou superior) e baixa latência (< 10 ms). Há
uma proliferação de formatos para infraestrutura de distribuição de múltiplos canais áudio com alta-fidelidade. Alguns apenas utilizam cabos e
conectores de rede para transportar áudio analógico ou digital (ex: Studer HD Link), alguns já são fisicamente compatíveis com Ethernet (Layer 1 - ANet, AES50 etc.), alguns utilizam endereçamento MAC (Layer 2 - AVB, CobraNet, EtherSound, REAC etc.) e outros são totalmente compatíveis com
redes IP (Layer 3 - WheatNet-IP, Livewire, Dante, Q-LAN, RAVENNA etc.). Contudo, todos são incompatíveis entre si. A interoperabilidade entre
diferentes fabricantes só é possível através de interfaces específicas, desenvolvidas mediante acordos comerciais. Não há um consenso na indústria.
Por enquanto, quando se deseja garantir a interoperabilidade, a opção ainda é pelo MADI, um formato já bastante maduro, porém que não utiliza nada
da infraestrutura das redes IP. Entretanto, a possibilidade de usar tal infraestrutura para trafegar áudio e vídeo traria vantagens evidentes, tanto de
simplicidade de instalação quanto de custo (imagine poder construir uma emissora sem cabos de áudio e vídeo, apenas com cabeamento estruturado
de rede...). Como perspectiva para o futuro, está sendo desenvolvido um padrão que pretende alcançar a desejada interoperabilidade para distribuição
de áudio de alta performance sobre IP: AES X192.

VISÃO GERAL DAS TECNOLOGIAS CONCORRENTES E UMA INTRODUÇÃO AO PADRÃO AES X192.
RAVENNA - REAL AUDIO OVER IP
TOBIAS KRONENWETT - LAWO INTERNATIONAL/ LINE UP
A apresentação mostrará porque o padrão Ravenna, sendo não-proprietário, pode ajudar na construção de infraestruturas de broadcast. Também será
feita a comparação do padrão Ravenna com outras soluções disponíveis, como MADI etc

22/ AGOSTO/2012 | QUARTA-FEIRA | 11H30 AS 13H30
CARLOS FINI
SET/ TV GLOBO
Expor as novas experiências e oportunidades da entrega de conteúdo via bandalarga realizadas através de aplicativos OTT em TVs e demais
dispositivos conectados
CASSIANO FROES – GLOBOSAT
MARCELLO BORGES - CISCO
22/ AGOSTO/2012 | QUARTA-FEIRA | 11H30 AS 13H30
NELSON FARIA
SET/ TV GLOBO

INOVAÇÃO: UMA HISTÓRIA DE PESQUISA EM LABORATÓRIOS DE TECNOLOGIA DE RADIODIFUSÃO
TAKAYUKI ITO – NHK – JAPÃO
"A radiodifusão é um empreendimento social usando a ciência e a tecnologia mais recentes." Essas são as palavras do Sr. Yoshihiko Takada, que foi o
primeiro Diretor da NHK Science and Technology Research Laboratories (STRL). Ainda hoje esta frase é verdadeira. A radiodifusão é sempre apoiada
por uma série de inovações tecnológicas. Nesta palestra, a NHK STRL é usada como um exemplo, a inovação da tecnologia é analisada, a sua história
e filosofia são brevemente introduzidas, as suas características e seu senso de valores também são discutidos. Finalmente salienta-se que o modelo de
P&D precisa ser mudado na era da fusão de radiodifusão com telecomunicações.

ANNA CRONIN - Channel 4 - Diretora de Programação da Convergência de Formatos - INGLATERRA
A TV está mudando e ninguém sabe como será o futuro. Anna vai falar sobre como é excitante trabalhar com pessoas criativas para influenciar e dar
forma a este futuro.

COMO A ESPN ESTÁ SE PREPARANDO PARA O FUTURO?
ROB HUNTER – ESPN - VICE-PRESIDENTE DE INOVAÇÃO
O desenvolvimento de novas ferramentas e tecnologias para melhorar a qualidade em todas as unidades de negócios da ESPN

22/ AGOSTO/2012 | QUARTA-FEIRA | 11H30 AS 13H30
PAULO CANNO
SET/ TV GAZETA/ ES
Nesse painel serão relatadas as realizações e desafios, em diferentes regiões do país, no processo de implantação da TV Digital. Serão
também, abordados aspectos tais como a migração do formato SD para o HD, o status da digitalização nos grupos de comunicação, além das
peculiaridades da transição do formato analógico para o digital.
DESAFIOS DA REPAGINAÇÃO DE UMA EMISSORA REGIONAL PARA A OPERAÇÃO DIGITAL
MAYRIELLE ABREU - TV GAZETA/ES
Serão apresentadas as principais funcionalidades de uma emissora do interior do ES, que sofreu uma profunda repaginação para se capacitar a transmitir
o sinal digital, iniciando suas operações com apresentação do jornalismo local em HD, som 5.1, iluminação LED, além de algumas características
interessantes do site de transmissão.
PLATAFORMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL HD NA REGIONALIZAÇÃO DE TV DIGITAL.
CARLOS CAUVILLA – REDE ANHANGUERA TO/GO
No atual cenário de transição da tecnologia SD para HD, vamos apresentar modelos de distribuição e contribuição de sinal HD, considerando as várias
plataformas existentes como Fibra ótica, Satélite e Microondas IP.

DESAFIOS PARA PRODUZIR JORNAL HD EM REDE ESTADUAL, EM UM GRUPO COM OITO EMISSORAS INTEGRADAS.
LAÉRCIO JOSÉ KAZMIERCZAK – RPC
Serão abordados os desafios para adequação da infraestrutura de oito emissoras integradas, de forma quase simultânea, para produção do Jornal HD em
rede estadual, bem como as customizações e adequações que se fazem necessárias, a importância da padronização de soluções, o período de transição,
além dos investimentos e capacitação técnico/operacional.

REENGENHARIA DA EMPRESA NOS SETORES TÉCNICO E DE JORNALISMO PARA ADAPTAÇÃO AO MUNDO DIGITAL.
NIVELLE DAOU – REDE AMAZONICA
Pretende-se mostrar a evolução técnica da Rede Amazônica abrangendo desde os conceitos da prática de jornalismo bem como os padrões de HD,
contribuição e distribuição estadualizada de conteúdo.
22/ AGOSTO/2012 | QUARTA-FEIRA | 11H30 AS 13H30
ALEXANDRE SANO
SET/ SBT
Como as emissoras devem atuar para cumprir a determinação, preservando a qualidade do áudio.

OCTAVIO PENNA PIERANTI - MINISTERIO DAS COMUNICAÇÕES
Apresentação da regulamentação da Lei No - 10.222 / 2001, publicada pelo Ministério das Comunicações através da PORTARIA No - 354, DE 11 DE
JULHO DE 2012.
EDUARDO CAPPIA - AESP/ EMC PROJETOS
Dificuldades para o radiodifusor quando ao controle, monitoração, critérios e penalização.
Referencial de avaliação de áudio. Processamento de áudio local e processamento rede.
Externas, enlaces e participação do ouvinte.
Critérios de Modulação. Compensação.
LUIZ FAUSTO - TV GLOBO
Desafios e dificuldades das emissoras para o cumprimento da regulamentação determinada pelo Ministério das Comunicações.

EDUARDO CAPPIA - AESP/ EMC PROJETOS
Dificuldades para o radiodifusor quando ao controle, monitoração, critérios e penalização.
Referencial de avaliação de áudio. Processamento de áudio local e processamento rede.
Externas, enlaces e participação do ouvinte.
Critérios de Modulação. Compensação.

22/ AGOSTO/2012 | QUARTA-FEIRA | 15H00 AS 17H00
TEREZA MONDINO
SET / TM Consultoria em Telecomunicações.
O painel vai dar oportunidade para que os engenheiros de radiodifusão atualizem suas informações sobre regulamentação, procedimentos e
tratamento de processos, com apresentações de autoridades do Ministério das Comunicações e da Anatel, que estarão acompanhados de
engenheiros de suas áreas. Os engenheiros da SET poderão, também, colocar suas dúvidas relativas a projetos apresentados ao Ministério e à
Anatel.
QUESTÕES REGULATÓRIAS E ANÁLISE DOS PROCESSOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA NOS PROCEDIMENTOS DE PÓS-OUTORGA
MARCONI THOMAZ DE SOUZA MAYA - ANATEL - SUPERINTENDENTE DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MASSA
Em síntese será apresentado o disciplinamento a ser seguido pela Anatel, em relação à análise dos processos técnicos de engenharia nos procedimentos
de pós-outorga dos serviços de radiodifusão, seus ancilares e auxiliares, decorrente do Acordo de Cooperação Técnica firmado entre a Anatel e Ministério
das Comunicações. Também serão apresentados os principais pontos da consolidação do Regulamento Técnico para a Prestação dos Serviços de TV e
RTV, que está sendo preparada pela Anatel, visando substituir o Regulamento anterior e suas alterações
WILLIAM IVO KOSHEVNIKOFF ZAMBELLI – MINISTERIO DAS COMUNICAÇÕES – Coord. Engenharia - Pós-Outorga do Departamento de Outorga de
Serviços de Comunicação Eletrônica.
PATRICIA BRITO DE AVILA - MINISTERIO DAS COMUNICAÇÕES

WILLIAM IVO KOSHEVNIKOFF ZAMBELLI – MINISTERIO DAS COMUNICAÇÕES – Coord. Engenharia - Pós-Outorga do Departamento de Outorga de
Serviços de Comunicação Eletrônica.
IVAN MIRANDA - RPCTV - Diretor de Engenharia

22/ AGOSTO/2012 | QUARTA-FEIRA | 15H00 AS 17H00
FERNANDO BITTENCOURT
SET/ TV GLOBO
Estar conectado e disponível o tempo todo já virou um estilo de vida. Como são os hábitos dos jovens do novo milênio e como o mercado de
televisão está se preparando para o futuro em um cenário de multiplataformas e multidisplays. Que oportunidades estão no horizonte dos
provedores de conteúdo e distribuidores?
ANDERSON ANDRE – CISCO
WERNER MICHELS - TERRA

22/ AGOSTO/2012 | QUARTA-FEIRA | 15H00 AS 17H00
RODRIGO MEIRELES
SET/ TV GLOBO
Os modos de trabalho do profissional de TV vêm sofrendo significativas mudanças relacionadas à evolução tecnológica e de processos
criativos. Na área de áudio, a consolidação do uso de estações digitais de trabalho (DAW – Digital Audio Workstations) fez dos algoritmos de
processamento de sinais na forma de softwares e plug-ins as principais ferramentas de trabalho para mixagem e desenho sonoro. Nesse
contexto, o objetivo do painel é acompanhar a evolução do uso dessas ferramentas e discutir as tendências de desenvolvimento e aplicação
na atividade cotidiana de operadores de áudio, técnicos, engenheiros, sonoplastas e demais funções do áudio para televisão.
DIALOGUE ENHANCEMENT
ALFONSO CARRERA – FRAUNHOFER – ALEMANHA
Encontrar o equilíbrio certo entre o diálogo e som ambiente é um grande desafio para os engenheiros de som, e a causa, cada vez mais comum, de
reclamações do público. Portanto, pode ser atraente ao público influenciar o equilíbrio de áudio, para atender a sua escolha pessoal, o seu ambiente e
sua audição. Visando enfrentar esse desafio foi desenvolvido um novo método, baseado em objeto e compatível com versões anteriores. Este método
usa tecnologia que adiciona apenas uma moderada bit rate overhead ao broadcast bit stream, e é, portanto, bem adequado para aplicações em
broadcast.
Para provar a viabilidade e testar as reações do usuário, a BBC e a Fraunhofer IIS realizaram testes durante o torneio de tênis de Wimbledon de

2011. Nesta experiência os ouvintes da BBC Radio 5 Live internet stream, do Reino Unido, podiam baixar um player especial, que lhes permitia controlar
o volume dos comentários em relação ao som ambiente. Este player tinha link para uma pesquisa com usuários, que incentivava os ouvintes a informar,
para a equipe do projeto, as suas experiências e quão bem as suas necessidades eram atendidas. Este documento apresenta uma visão geral desta
tecnologia e as mudanças necessárias na cadeia de produção e no sinal de transmissão. O experimento em Wimbledon será utilizado para exemplificar
como esta tecnologia pode ser aplicada e os resultados da experiência, incluindo as reações do público.
FERRAMENTAS DE PROCESSAMENTO DE AUDIO ATRAVÉS DE MÚLTIPLAS PLATAFORMAS.
STEVE STRASSBERG – TC ELECTRONIC
Nao há uma "receita única" quando o assunto é criação de áudio multiplataforma. Uma mixagem cuidadosa do material produzido deve ser feita para
garantir que o produto final seja traduzido adequadamente para os mais variados ambientes. Através de exemplos de formas corretas e incorretas de se
produzir áudio para plataformas broadcast e nao-broadcast, a apresentação tem o objetivo de demonstrar como monitorar e corrigir questões
importantes presentes nos processos de produção e pós-produção. Nesse contexto, os algoritmos de processamento de áudio da TC Electronic usados
durante a produção dos jogos Olímpicos de Londres 2012 serão abordados e demonstrados.
22/ AGOSTO/2012 | QUARTA-FEIRA | 15H00 AS 17H00
MARCELLO AZAMBUJA
SET/GLOBO.COM
Desafios de distribuição de vídeo na Internet, uso de Content Delivery Networks (CDN) e federação de CDNs.
O impacto no broadcaster
Debate sobre a relação do provedor de conteúdo, operadoras de telecom e empresas de CDN.
BRENO FLEURY - CISCO

LÁSARO DA SILVA ENGSTER - TERRA

22/ AGOSTO/2012 | QUARTA-FEIRA | 15H00 AS 17H00

CELSO ARAUJO
SET/ TV GLOBO

O WORKFLOW DE CAPTAÇÃO E PÓS-PRODUÇÃO 4K DO FILME “O TEMPO E O VENTO”, AQUISIÇÃO EFETUADA COM A CÂMERA SONY 4K F65
VICA NABUCO - LUX RIO

APRESENTAÇÃO SOBRE A FINALIZAÇÃO DE FILMES EM 2K, COM A UTILIZAÇÃO DE FORMATOS 4K E 8K PARA COMPOSIÇÃO DE EFEITOS
VISUAIS.
HUGO GURGEL - QUANTA POST

APRESENTAÇÃO ABORDANDO OS DESAFIOS DOS EFEITOS VISUAIS NA PUBLICIDADE E CINEMA BRASILEIROS, COM PRAZOS E
ORÇAMENTOS CADA VEZ MAIS APERTADOS, MAS SEM ABRIR MÃO DA QUALIDADE.
CLAUDIO PERALTA - CONSPIRAÇÃO FILMES

APRESENTAÇÃO SOBRE A FINALIZAÇÃO DE FILMES EM 2K, COM A UTILIZAÇÃO DE FORMATOS 4K E 8K PARA COMPOSIÇÃO DE EFEITOS
VISUAIS.
HUGO GURGEL - QUANTA POST

RAFAEL BUENO - ITBN
23/ AGOSTO/2012 | QUINTA-FEIRA | 09H00 AS 11H00

JACQUES VARASCHIM

DISTRIBUIÇÃO DE CONTEÚDO NA INTERNET DURANTE A TRANSIÇÃO AO IPV6
IGOR GIANDROSSI - CISCO BRASIL

MARCELO ZUFFO
SITUAÇÃO ATUAL E DESAFIOS PARA AS NOVAS REDES IPV6
ANTONIO M. MOREIRAS - NIC.BR
23/ AGOSTO/2012 | QUINTA-FEIRA | 09H00 AS 11H00
FABIO ANGELI
REDE RECORD

A INTERATIVIDADE INTEGRADA COM NOVAS TECNOLOGIAS
AGUINALDO BOQUIMPANI - CONSULTOR
A interatividade DTVi / Ginga ainda é desconhecida do grande público mas o Ginga mostrou grande evolução desde seu ingresso no mercado há 2 anos.
A apresentação mostra o mercado atual, o potencial do Ginga a partir de 2013 e compara o potencial e histórico do Ginga com iniciativas recém lançadas
como Youview na Inglaterra e Hybridcast no Japão, focalizando na integração em diversos cenários entre aplicações Ginga e novas tecnologias como
Cloud TV, Smart Devices e principalmente com o ambiente de interatividade em múltiplas telas.
COSETTE CASTRO
ROSIENE LAUER – REDE RECORD
23/ AGOSTO/2012 | QUINTA-FEIRA | 09H00 AS 11H00

EDUARDO BICUDO
SET/ EBCOM

JANILSON JUNIOR - TIM BRASIL
ERWAN GASC - AVIWEST
Opportunities for news broadcasters linked to the 4G networks deployments and the technologies to implement on 3G/4G video uplink systems to reach
their expectations.

23/ AGOSTO/2012 | QUINTA-FEIRA | 09H00 AS 11H00
RODRIGO ARNAUT
SET / TV GLOBO / ERATRANSMIDIA
Tem se falado muito em transmidia, mas nem todos projetos multiplataformas são transmídia, nem todas as experiências de sucesso são
transmídia, mas nesse cenário atual de tantas mídias a TV possui o papel fundamental de participação e exploração de novas experiências com
a audiência – objetivo principal nos novos tempos de consumo. Estamos na Era Transmídia?
Painel com as principais experiências na área de TV com projetos multiplataformas, conceitos transmídia, co-criação, fragmentação de
conteúdo nas mídias. Os novos aplicativos de segunda tela, conceitos de TV social, interatividade em Reality Shows, O2O, VOD, Over-The-Top,
o impacto com as redes sociais que são grandes catalisadores na participação da audiência, a diversidade de desenvolvimento com aplicativos
para DTVi (ginga), smartTV, web, pc, smartphones e tablets. Como a tecnologia pode ajudar o conteúdo a explorar novos modelos de
negócios? Novos cenário complicam essa resposta, hoje o Brasil possui 43% da audiência de TV navegando simultaneamente na internet
sendo 70% sobre conteúdo de TV, segundo dados do IBOPE de fev/2012. O Brasil em agosto de 2012 está com quase 60 milhões de planos 3G
habilitados (Teleco) e quase 10 milhões de smartphones somente nas áreas metropolitanas, segundo o Ibope Nielsen. 35% das TVs vendidas
são conectadas e em 2013 90% possuirão interatividade DTVi. No horário nobre os maiores motivos de comentários nas redes sociais estão
relacionados ao conteúdo que está sendo transmitido na TV, consequência do comportamento de 86% dos brasileiros que estão nas redes.

TECNOLOGIA É NECESSÁRIA, MAS, TECNOLOGIA SEM CONTEÚDO??? PARA QUE???
EDSON KIKUCHI – REDE BAND
A grande equação de disponibilizar o melhor conteúdo nas mais diversas plataformas.

SALUSTIANO FAGUNDES – SET/ HXD INTERACTIVE TELEVISION
As oportunidades e desafios do desenvolvimento de aplicativos multiplataformas Ginga, Smartphones, Tablets, SmartTV, Games, Web e PC. Dificuldades
e Facilidades das ferramentas.

PANORAMA SOBRE A EVOLUÇÃO DAS AÇÕES E INICIATIVAS DE TRANSMÍDIA DA REDE GLOBO DE TELEVISÃO DESDE A IMPLANTAÇÃO EM
2009 ATÉ OS DIAS DE HOJE
GUSTAVO CONTIJO - TV GLOBO
Blogs, vídeos, webseries, jogos, aplicativos, redes sociais e outras ferramentas de comunicação multiplataforma.

CASES E INICIATIVAS EM MULTIPLATAFORMAS COM AÇÕES CONVERGENTES EM TV , INTERNET, GAMES, EVENTOS E OUTROS, NA VISÃO
E EXPERIÊNCIA DE UMA EMISSORA AFILIADA.
CARLYLE AVILA – RPC
SALUSTIANO FAGUNDES – SET/ HXD INTERACTIVE TELEVISION
As oportunidades e desafios do desenvolvimento de aplicativos multiplataformas Ginga, Smartphones, Tablets, SmartTV, Games, Web e PC. Dificuldades
e Facilidades das ferramentas.

MATTEO PARENTI – CISCO

NEWTON CANNITO - ARTV.ART.BR - ASSOCIAÇÃO DOS ROTEIRISTAS
O debate entre o analógico e o digital (A TV como conhecemos irá acabar?), a interatividade (o espectador quer interagir sempre?), o conceito de
inteligência coletiva para a criação de obras transmidiáticas na nova cultura digital.

23/ AGOSTO/2012 | QUINTA-FEIRA | 09H00 AS 11H00
CRISTIANO AKAMINE
Universidade Mackenzie
Os sistemas de multiplexação e re-multiplexação são responsáveis pela geração do BTS (Broadcast Transport Stream) que é transmitido pelo
modulador ISDB-TB . Em primeiro lugar, o sinal comprimido de áudio, vídeo, dados e tabelas de sistema devem ser multiplexados. Em seguida,
informações sobre os parâmetros de modulação e sincronismo são inseridas no bloco chamado de re-multiplexação. O re-multiplexador
aumenta o tamanho de pacote do TS (Transport Stream) tornando-o incompatível com a maioria dos equipamentos de transmissão que são
utilizados para interconectar o estúdio ou central mestre da emissora até o transmissor. Essa incompatibilidade ainda é agravada quando se
utiliza SFN (redes de frequência única) que necessitam de sincronismo nos enlaces de micro-ondas, fibra ótica e satélite.
Este painel tem como objetivo descrever técnicas e soluções de adaptação/compressão do sinal BTS disponíveis no mercado. Também serão
apresentados estudos de caso e debate sobre a padronização da técnica de compressão BTS.
DISTRIBUIÇÃO DO BTS NA INTERIORIZAÇÃO TVD – CASES E DESAFIOS.
CRISTIANO BARBIERI - HARRIS DO BRASIL
Com o aumento da procura por sistemas eficientes para transporte e interiorização dos sinais TVD, o mercado apresentou o modelo de distribuição do
BTS como uma alternativa para esta demanda.
Mostraremos as principais vantagens e necessidades na distribuição do BTS em diferentes tipos de rede de comunicação, além dos desafios encontrados
neste tipo de modelo de transporte e Cases implementados no Brasil.
TRANSMISSÃO DE BTS COM TAXA REDUZIDA EM DIFERENTES TECNOLOGIAS, MANTENDO COMPATIBILIDADE COM OPERAÇÃO SFN NO
SISTEMA ISDB-T
VANESSA LIMA - HITACHI KOKUSAI LINEAR – HKL
Esta apresentação mostra uma forma de compactação e descompactação da taxa de dados do BTS para o sistema de TV digital ISDB-T. A idéia consiste
na discriminação e distribuição do conteúdo útil do BTS, tornando-o mais apropriado para transmissão em diversas tecnologias como, por exemplo, redes
IP e satélite. O método é compatível com operação em redes SFN no modo dinâmico e estático.

SOLUÇÕES TECSYS PARA TRANSMISSÃO E /OU COMPRESSÃO DO BTS : ASPECTOS TÉCNICOS DA IMPLEMENTAÇÃO E DO USO,
LIMITAÇÕES, CÁLCULOS ENVOLVIDOS E ORIENTAÇÕES GERAIS
GABRIEL PADUAN - TECSYS DO BRASIL
Estudo de casos: Apresentação do projeto TV Cultura: compressão de BTS, multiplexação com outros TSs DVB, criptografia, recepção e retransmissão.
Serão apresentados os dados técnicos de operação, além de explicação de cada etapa do sistema.
TRANSMISSÃO DE BTS COM TAXA REDUZIDA EM DIFERENTES TECNOLOGIAS, MANTENDO COMPATIBILIDADE COM OPERAÇÃO SFN NO
SISTEMA ISDB-T
VANESSA LIMA - HITACHI KOKUSAI LINEAR – HKL
Esta apresentação mostra uma forma de compactação e descompactação da taxa de dados do BTS para o sistema de TV digital ISDB-T. A idéia consiste
na discriminação e distribuição do conteúdo útil do BTS, tornando-o mais apropriado para transmissão em diversas tecnologias como, por exemplo, redes
IP e satélite. O método é compatível com operação em redes SFN no modo dinâmico e estático.
DISTRIBUIÇÃO DIGITAL: BTS COMPRIMIDO X TS – CASES E ANÁLISES
FABRÍZIO REIS - SCREEN SERVICE
A industria encontra-se no momento crucial da distribuição do sinal digital e depara-se com desafios técnicos e financeiros. Banda de satélite; rotas de
microondas; tecnologias IP. Um novo ambiente desafiador. Quais as soluções? Cases implementados. O desafio da padronização.

23/ AGOSTO/2012 | QUINTA-FEIRA | 11H30 AS 13H30
VALDECIR BECKER
SET/ SACI
O painel irá debater as estratégias e formas de inserção das emissoras de TV no universo das mídias digitais, redes sociais e novas
ferramentas de contato e engajamento do público. Se por um lado as mídias digitais abrem um leque de possibilidades para disponibilizar
conteúdo, por outro, há maior número de opções e de concorrências para o telespectador/usuário. Além disso, as redes sociais permitem um
contato direto entre produção e telespectadores/usuário. Até onde essa integração é possível?
JEFFERSON JOÃO PADILHA - REDE BAND
GUILHERME WERNECK – MTV
DIEGO FELICE – SBT
GUILHERME WERNECK – MTV

ANDRÉ TERRA - INTACTO
23/ AGOSTO/2012 | QUINTA-FEIRA | 11H30 AS 13H30
CICERO MARQUES
SET/ SBT
A cada ano as indústrias avançam com esta tecnologia. Buscando alcançar vantagens tecnológicas e oferecendo alternativa de luz com o máximo de
qualidade e com equiparação com a luz convencional (tungstênio), a qual para muitos profissionais ainda não existe substituição.
Esta tecnologia que a princípio era uma grande expectativa para o mercado, vem cumprindo o seu papel e hoje se tornou uma realidade, conquistando
espaço com grande aceitação dos usuários, devido principalmente as suas características de: menor peso, menos consumo de energia elétrica, menos
dissipação de calor, praticidade nas instalações, não poluir o meio ambiente e não emitir raios ultravioleta.
Assim, será possível conhecer as tendências das indústrias e do mercado com relação à tecnologia de iluminação à LED, esclarecendo dúvidas e
colaborando com novos projetos.
JOSÉ URENA - LITEPANELS / VITEC GROUP
Razões para usar LED em Estúdios: qualidade, economia global, ROI, etc.
Case de economia de energia:KLVY (NBC) – Hoak Broadcasting, WPEC (CBS) – Freedom Comm.
Diferenças entre LEDs: Controle de corrente. Flicker Free. Dimmerização. Controle térmico.
CRI
Breve apresentação de produtos.
SUSTENTABILIDADE E EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA
WALTER ZUCCHINI JR - SBT
A preocupação com a sustentabilidade e a evolução tecnológica confirmam, cada vez mais, o LED como uma excelente opção de uso para iluminação
cênica e reforça a ideia de dias contados para a utilização das lâmpadas halógenas em muitas situações.
As dúvidas quanto às principais diferenças entre as luminárias convencionais e as de LED e seus recursos; os fatores a serem levados em conta na
aquisição de Leds além de vantagens e desvantagens e demonstração de case comparativo entre iluminação Halógena e Led são objeto desta
apresentação.
23/ AGOSTO/2012 | QUINTA-FEIRA | 11H30 AS 13H30
MARCO TULIO
SISTEMA GLOBO DE RADIO

HD Radio™ Broadcast System 4th Generation
Cristiano Barbieri - Harris Corporation
Uma revisão da tecnologia e das novidades nos equipamentos de transmissão

EVOLUÇÃO DO PADRÃO DIGITAL - RADIO MONDIALE - DRM
CARLOS ACCIARI - RADIO FRANCE INTERNATIONALE - CONSÓRCIO DRM
Visão geral das funcionalidades, o status internacional e os últimos resultados de testes do padrão digital - Radio Mondiale DRM

HD RADIO - ROYALTIES, MODELOS DE NEGÓCIOS E PROPOSTAS DE ESTRATÉGIA DE IMPLANTAÇÃO
CASSIANO RODRIGUES - TELLHD
Apresentação da TELLHD, do seu papel no licenciamento da tecnologia e dos termos propostos para o Brasil.
RAFAEL DINIZ
23/ AGOSTO/2012 | QUINTA-FEIRA | 11H30 AS 13H30
ARNOLD CORREIA
SUBWAY LINK/ PRESIDENTE DA ABDOH
O QUE É, COMO SE DIFERENCIA, COMO CONVIVE COM AS DEMAIS MÍDIAS E PORQUE GRANDES PLAYERS ESTÃO INVESTINDO NO
SEGMENTO.
A QUINTA TELA: expressão de comunicação de massa que preenche os ambientes, não residenciais, onde há expectadores.
A Quinta Tela mostra uma evolução desde o surgimento do cinema que foi a primeira tela, sob o ponto de vista do expectador, tecnológico,
comportamental e social da comunicação na era do vídeo. Iniciando-se no Cinema mudo, evoluindo para a Televisão, passando pela geração do
Computador Pessoal e a chegada da tela do Celular até a chegada do DOOH onde as telas estão onde o viewer está. Toda essa evolução é uma
mudança do ponto de vista tecnológico, considerando os hábitos da sociedade e como o tempo é utilizado, fazendo com o que o conteúdo, a cobertura, a
atenção e a efetividade dos veículos sejam ampliadas.
A Quinta Tela é a expressão de comunicação em massa dos tempos modernos, considerando a cobertura e a abrangência onde o publico está, em uma
geração que passa mais tempo fora de casa.
A Quinta Tela é Digital o que se reflete na sua cobertura segmentada e com relevância para cada viewer, mas de massa.
A Quinta Tela reúne todos os recursos desenvolvidos pela Televisão, pelas Tecnologias de Transmissão, pela Versatilidade da Produção de Conteúdo
Digital com os hábitos de tempo da população do século XXI.
CRIS MOREIRA - BAND OUTERNET, (TVO E TV MINUTO)
PAULO CASTRO - TERRA - DIRETOR GERAL DO TERRA

23/ AGOSTO/2012 | QUINTA-FEIRA | 11H30 AS 13H30
FREDERICO REHME
SET/ RPC TV/ Positivo University

EVOLUÇÃO DO MIDDLEWARE GINGA
LUIZ FERNANDO GOMES SOARES - PUC-RIO
Na palestra serão apresentadas as novas facilidades da próxima geração da linguagem NCL, incluindo suporte a interfaces multimodais e objetos 3D,
bem como do player Ginga-NCL, em sua integração a múltiplas plataformas
OPORTUNIDADES E DESAFIOS NO USO DOS CANAIS DE VHF ALTO PARA A TV DIGITAL TERRESTRE
RENATO MAROJA - MACKENZIE UNIVERSIDADE
Apresentar os resultados dos testes de laboratório e de campo do canal 12 VHF na cidade de São Paulo, mostrando as dificuldades encontradas, as
soluções encontradas e as propostas de pesquisas e desenvolvimentos para a TV digital, nessa faixa do espectro de RF
EVOLUÇÃO, PARCERIAS, PERSPECTIVAS DE P&D EM TV DIGITAL.
MARCELO CARNEIRO DE PAIVA - INATEL COMPETENCE CENTER
Será apresentada a evolução cronológica das pesquisas de P&D em TV Digital realizados pelo Inatel em parceria com empresas deste segmento de
radiodifusão, o sucesso das parcerias governo-indústria-academia, as novas perspectivas e os desafios de P&D em TV Digital.
OPORTUNIDADES E DESAFIOS NO USO DOS CANAIS DE VHF ALTO PARA A TV DIGITAL TERRESTRE
RENATO MAROJA - MACKENZIE UNIVERSIDADE
Apresentar os resultados dos testes de laboratório e de campo do canal 12 VHF na cidade de São Paulo, mostrando as dificuldades encontradas, as
soluções encontradas e as propostas de pesquisas e desenvolvimentos para a TV digital, nessa faixa do espectro de RF.
TV E CONVERGÊNCIA DIGITAL : PROJETOS E PERSPECTIVAS
TATIANA AIRES TAVARES - SET/ LAVID - UFPB
Atualmente nossas atividades cotidianas foram invadidas pelo uso constante e simultâneo de celulares, computadores, tablets e outros dispositivos
digitais. Essa pluralidade de dispositivos impulsionou um fenômeno caracterizado pela migração de funções para um único dispositivo, o que chamamos
de Convergência Digital. A TV Digital e Interativa potencializou o uso de mídias convergentes uma vez que é um dispositivo presente na grande maioria
dos lares brasileiros. O LAVID (Laboratório de Aplicações de Vídeo Digital) da UFPB participa ativamente de todo o processo de criação do Sistema
Brasileiro de TV Digital e hoje também investiga os desdobramentos da convergência digital no que tange o desenvolvimento de projetos inovadores.

Nesta apresentação discutiremos esse novo panorama de integração e convergência a luz dos projetos de P&D desenvolvidos pelo LAVID, seus
impactos e novas perspectivas.
23/ AGOSTO/2012 | QUINTA-FEIRA | 15H00 AS 17H00
EDUARDO BICUDO
SET/ EBCOM
A SET CONVIDA PROFISSIONAIS DA ÁREA DE ANTENAS COLETIVAS A PARTICIPAR DESTA SESSÃO GRATUITAMENTE.
SUGERIMOS QUE VISITEM A FEIRA B&C 2012 - VISITAÇÃO GRATUITA - O CADASTRO PODE SER FEITO NO LOCAL OU PRÉVIO PELO SITE:
HTTP://WWW.BROADCASTCABLE.COM.BR/
RECEPÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SINAIS DIGITAIS EM SISTEMAS COLETIVOS
LUIS FERNANDO MARTINS – PROELETRONIC

ELIEZER CARLOS BUENO DE OLIVEIRA - ELETRÔNICA WADT

JULIO OMI - HITACHI LINEAR
23/ AGOSTO/2012 | QUINTA-FEIRA | 15H00 AS 17H00
SALUSTIANO FAGUNDES
SET/ HXD/ órum SBTVD
O Futuro da Interatividade para o Sistema Brasileiro de TV Digital, visto a partir de estudo de caso e do estado da arte de distribuição de
conteúdo Interativo com utilização do Middleware Ginga e com Controle de Fluxo.
ALMIR ALMAS – SET / UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

PESQUISADORES:
MARÍLIA FREDINI - USP
THIAGO ANDRÉ – USP
AGUINALDO BOQUIMPANI - CONSULTORIA

RAFAEL PERESSINOTO – SHOWCASE PRO

23/ AGOSTO/2012 | QUINTA-FEIRA | 15H00 AS 17H00
CARLOS NAZARETH
SET/ INATEL
USO DE RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DE VOZ EM PORTUGUÊS DO BRASIL NA GERAÇÃO DE CLOSED CAPTION
Este trabalho tem a finalidade de apresentar a necessidade de utilização de legenda oculta (closed caption) na programação da televisão, tanto
como recurso de acessibilidade, quanto para cumprimento de legislação específica. Para viabilizar tal recurso durante a ocorrência de fala
espontânea ao vivo, é apresentada a tecnologia de reconhecimento automático de voz como uma alternativa à estenotipia com menor custo
operacional. Em seguida, são apresentados alguns exemplos de utilização dessa abordagem relatados por diversos autores ao redor do
mundo. Por fim, são apresentadas as dificuldades específicas de implementação desse tipo de sistema utilizando o idioma português do Brasil
a alguns caminhos possíveis para a superação de tais dificuldades.
AUTORES:
LUIZ FAUSTO
EDILBERTO STRAUSS
FLÁVIO MELLO
PANORAMA DA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO INTERATIVO NO MERCADO BRASILEIRO DE TELEVISÃO ABERTA EM 2011
AUTOR:
MATHEUS COLEN
A interatividade é um dos novos recursos da TV Digital que podem mudar a maneira como as pessoas consomem TV, influenciando o desenvolvimento e
a comercialização de conteúdos. Este trabalho traçou um panorama da produção de conteúdo interativo no mercado de TV aberta, tendo como principal
fonte de informação os profissionais das emissoras.

TV DIGITAL INTERATIVA: UM RECURSO DIDÁTICO NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E
TECNOLÓGICA
AUTORES:
PRICILA RODRIGUES DE SOUZA
HALISON RIBEIRO MAIA
MARLOS ANDRE SILVA RODRIGUES
SAMIR PEREIRA BATALHA
DANIEL ALBINO SANDOVAL
ORLEWILSON MAIA
UMA ARQUITETURA BASEADA EM AGENTES, ONTOLOGIAS E METAHEURÍSTICAS APLICADA AO SERVIDOR MULTIMÍDIA DO SBTVD
AUTORES:
ARTHUR GÓMEZ
TONI WICKERT
DANIEL FORMOLO
TV DIGITAL INTERATIVA: UM RECURSO DIDÁTICO NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E
TECNOLÓGICA
AUTORES:
PRICILA RODRIGUES DE SOUZA
HALISON RIBEIRO MAIA
MARLOS ANDRE SILVA RODRIGUES
SAMIR PEREIRA BATALHA
DANIEL ALBINO SANDOVAL
ORLEWILSON MAIA
DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÃO INTERATIVA EM GINGA PARA O PROGRAMA "SOM E PROSA" DA TELEVISÃO UNIVERSITÁRIA UNESP.
AUTOR:
LUCAS AZEVEDO
CONTROLE DO LOUDNESS APLICADO AO SBTVD: METODOLOGIA DE APLICAÇÃO E AVALIAÇÃO
AUTORES:
RICARDO COSTA
KEIKO FONSECA

23/ AGOSTO/2012 | QUINTA-FEIRA | 15H00 AS 17H00
WALTELY LONGO - TV Mulher& Mãe
TV MULHER & MÃE

OVERVIEW DO UNIVERSO DE DOOH CONSIDERANDO OS REQUISITOS TECNOLÓGICOS, A PERTINÊNCIA DO CONTEÚDO E USOS
CORPORATIVOS (TV CORPORATIVA).
DOOH: REQUISITOS TECNOLÓGICOS
LYZBETH CRONEMBOLD - BAND OUTERNET

EDSON ROSSI - ELEMIDIA
23/ AGOSTO/2012 | QUINTA-FEIRA | 15H00 AS 17H00
RODRIGO NEVES
PRESIDENTE DA AESP/ REDE BAND

JOSE CLAUDIO BARBEDO - APOIO TECNICO
JOÃO VANDOROS - BAND

