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Alfredo SUPPIA
Associate Professor
State University of Campinas (UNICAMP)

[en] Professor and a member of the Board of the Department of the Film Arts Institute of 
UNICAMP, member of the Brazilian Society for the Study of Cinema and Audiovisual (SOCINE) and also 
a Science Fiction Research Association (SFRA) member. Graduated in journalism from PUC-Campinas, 
Alfredo holds a master and a doctorate degree in Multimedia from the State University of Campinas 
(UNICAMP); his research follows the history, theory and criticism in media and audiovisual processes.
             [pt] Docente e parte do Conselho Departamental no Departamento de Cinema do Instituto de 
Artes da UNICAMP, membro da Sociedade Brasileira para Estudos do Cinema e do Audiovisual 
(SOCINE) e também da Science Fiction Research Association (SFRA). Graduado em Jornalismo pela 
PUC-Campinas, possui mestrado e doutorado em Multimeios pela Universidade de Campinas 
(UNICAMP); suas pesquisas seguem a linha de história, teoria e crítica em meios e processos 
audiovisuais. 

Almir ALMAS
Associate Professor
University of São Paulo (USP)

[en]  Almir  holds  a PhD  and  a  MSc  in  Communication  and  Semiotics from  the Catholic 
University of São Paulo (PUC/SP). He is Graduated in Psychology from Universidade Federal  
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de Minas Gerais (UFMG). Almir Is a Professor in Department of Film, Radio and Television at 
the School of Communication and Arts, University of São Paulo (CTR / ECA / USP) since 2002. 
He is video artist, producer and director of Audiovisual; His fields of investigation are: Digital 
TV Research, Interactivity, Video, Film, Electronic art and Japanese culture. Almir directs and 
performs  video  art  works,  videopoems and  media  interventions.  He develops  Namahaiku 
works  (expanded  cinema,  Vjing  /  live-image  and  Japanese  poetry).  Almir acted  in  the 
Television  Production  Terebi  Shin  Hiroshima, Hiroshima, Japan  (1993/1994), with  support 
from AOTS /  ABK and MITI  /  Government  of  Japan (Ministry  of  Trade and Industry  [now 
Ministry of Economy, Trade and Industry METI] ). He was a fellow of the Japan Foundation in 
postgraduate  studies in  Osaka, Japan, (1999)  -  Program for  Japanese Language Studies. 
He participated in several  video festivals and electronic art in Brazil  and in countries like 
Japan, USA, France, Germany, Portugal, Spain, Argentina, Mexico, Peru, and Colombia, with 
works in which he served as director and producer.

[pt]  Almir  é  doutor  e  mestre  em Comunicação  e  Semiótica  pela  Pontifícia  Universidade 
Católica de São Paulo (PUC/SP). Possui graduação em Psicologia e Bacharel em Psicologia 
pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). É Professor do Departamento de Cinema, 
Rádio  e  Televisão  da  Escola  de  Comunicações  e  Artes  da  Universidade  de  São  Paulo 
(CTR/ECA/USP), desde 2002. É Videoartista, Produtor e Diretor de Audiovisual; é Professor e  
Pesquisador.  Pesquisa  Televisão  Digital,  interatividade,  vídeo,  cinema,  arte  eletrônica  e 
cultura japonesa. Dirige e realiza trabalhos de videoarte, videopoemas e intervenções em 
mídias.  Desenvolve  o  trabalho  Namahaiku  (cinema  expandido, Vjing/live-image  e  poesia 
japonesa). É VJ e membro dos coletivos C.O.B.A.I.A e Formigueiro, em que realiza trabalho 
coletivo de atuação artístico-intervencional. Dirigiu e apresentou BoTuPlaY, programa de Web 
TV, exibido pela Internet no site http://www.alltv.com.br, em 2007. Pesquisa e desenvolve 
conteúdo e Design para IPTV da USP (http://www.iptv.usp.br); é membro do Grupo Assessor  
Técnico para a Implantação do IPTV USP (GAT IPTV). É Coordenador do Canal temático Arte e 
Cultura, do IPTV USP. Atuou em Produção Televisiva na Terebi Shin Hiroshima, em Hiroshima, 
Japão  (1993/1994), com apoio  da  AOTS/ABK e  do  MITI/Governo  do  Japão  (Ministério  da 
Indústria  e  Comércio  Exterior  [atualmente  Ministério  da  Economia, Comércio  e  Indústria 
METI]).  Foi  bolsista  da Fundação Japão em estudo de  pós-graduação, em Osaka, Japão, 
(1999) - Programa de estudos em Língua Japonesa para Pós-Graduandos, e construção de 
home page sobre a pesquisa de Videohaiku. Participou de vários festivais de vídeo e arte 
eletrônica no Brasil e em países como Japão, Estados Unidos, França, Alemanha, Portugal, 
Espanha, Argentina, México, Peru, e  Colômbia, com obras  em que  atuou  como diretor  e 
produtor.

Akira SHIMAYA
NTT Labs

[pt] Diretor Geral do escritório norte-americano do grupo NTT, responsável pela venda de 
produtos e serviços do Laboratório de Tecnologias como fibra ótica, nano e semicondutores e 
equipamentos e tecnologias em áudio e vídeo.
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[en] Director of the NTT Group and responsible for selling products and services of the 
Laboratory of Technologies such as fiber optics, nano and semiconductor technologies 
equipments and audio and video in the American office. 

Ana Estela HADDAD
Associate Professor
University of São Paulo (USP)

[en] Ana Estela Haddad is graduated in Dentistry from the University of São Paulo. She holds 
a  Master  and  Doctoral  degree in Dental  Science  from  USP.  Ana  Estela is  an  Associate 
Professor at  the Department  of  Orthodontics  and  Pediatric  Dentistry, Faculty  of  Dentistry, 
University  of São Paulo (USP), a  Permanent  Member  and Master  and Ph.D. advisor of  the 
Graduate Studies in Dental Sciences. Member of the Board of FOUSP.  She is Vice President of 
the Brazilian Council of Telemedicine and Telehealth - CBTms (management 2014-2015). Ana 
Estela Haddad served as Advisor to the Minister of Education (2003-2005) and was one of the 
founders and participated in the implementation of the University for All Program (PROUNI).  
During this period, she also worked in the enactment of Law No. 10861/2004, which created 
the  National  Assessment  of  Higher  Education  (SINAES)  and the  National  Commission for 
Higher Education Evaluation (CONAES).  She held at the Ministry of  Health the position of 
Director  of  Management  Education  and  the Secretariat  of  Labor  and  Health  Education 
(SGTES), from 2005 to 2010, having participated in the implementation of the Pro-Health, 
Telehealth, Brazil, the national Policy on Education in health Education Program for health 
work. She is currently a member of Advisory Committee of Telemedicine University Network 
and a member  of  the  Assessment  Area  for  CAPES -  Dentistry  (Master  Professional).  Ana 
Estela  research  areas  are:  Higher  Education  in  Health,  Continuing  Education  in  Health, 
Workforce Health, Telehealth, Teledentistry.

[pt] Graduada em Odontologia pela Universidade de São Paulo (1988), Mestre (1997), Doutora 
em Ciências  Odontológicas (2001), Livre-Docente (2011)  pela Universidade de São Paulo. 
Professora Associada do Departamento de Ortodontia  e Odontopediatria  da Faculdade de 
Odontologia  da  Universidade  de  São  Paulo  (USP),  Membro  Permanente  e  Professora 
orientadora  do  Programa  de  Pós-Graduação  em  Ciências  Odontológicas  da  Fousp  e 
Responsável  pela Escolaridade da Disciplina de odontopediatria  do curso noturno (2014), 
Membro  do  Conselho  Consultivo  da  Diretoria  da  FOUSP.  Vice  Presidente  do  Conselho 
Brasileiro  de  Telemedicina  e  Telessaúde  -  CBTms  (gestão  2014-2015)  Foi  Assessora  do 
Ministro  da  Educação  (2003-2005),  tendo  sido  uma  das  idealizadoras  e  participado  da 
implementação  do  Programa  Universidade  para  Todos  (PROUNI).  Nesse  período,  atuou 
também  nos  trabalhos  relacionados  à  promulgação  da  Lei  nº  10861/2004,  que  criou  o 
Sistema Nacional de Avaliação da Educaçao Superior (SINAES) e a Comissão Nacional de 
Avaliação  da  Educação  Superior  (CONAES).  Ocupou  no  Ministério  da  Saúde  o  cargo  de 
Diretora  de  Gestão  da  Educação  na  Saúde  da  Secretaria  de  Gestão  do  Trabalho  e  da 
Educação  na  Saúde  (SGTES),  de  2005  a  2010,  tendo  participado  da  idealização  e 
implementação  do  Pró-Saúde,  Telessaúde  Brasil,  Comissão  Nacional  de  Residência 
Multiprofissional  em  Saúde  (CNRMS),  pela  Política  Nacional  de  Educação  na  Saúde  , 
Programa de Educação pelo Trabalho em saúde - PET Saúde. Em 2011 ocupou o cargo de  
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Diretora  de  Programas  e  Secretária  Substituta  da  SGTES.  É  atualmente  representante 
suplente do Brasil  no Comitê Assessor Internacional da BIREME/OPAS, membro do Comitê 
Assessor da Rede Universitária de Telemedicina e membro da Subcomissão de Revalidação 
de Diplomas Médicos. Membro da Comissão de Área de Avaliação da CAPES - Odontologia 
(Mestrados  Profissionais).  Linhas  de  pesquisa:  Educação  Superior  na  Saúde,  Educação 
Permanente na Saúde, Força de Trabalho em Saúde, Telessaúde, Teleodontologia.

Andy MALTZ
Director, Science and Technology Council Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS)
Diretor, Conselho de Ciência e Tecnologia, Academia de Artes e Ciências Cinematográficas  (AMPAS)

[en] Since 2003, as the first director of the Academy’s reconstituted Science & Technology 
Council, Maltz has been responsible for developing and implementing its operational plan, 
and administering the Council’s day-to-day operations. Previously, Maltz was CEO of Avica 
Technology Corp., where he led the first worldwide commercial deployment of digital cinema 
servers,  drove  the  development  of  key  technologies for  digital  cinema, and  was  heavily 
involved with the digital  releases of  many major  motion pictures in  the U.S., Europe and 
Asia. He  also  has  served  as  a  consultant  to  such  companies  as  Sharp Electronics 
and Microsoft, where he spearheaded the development of the Advanced Authoring Format, a 
widely adopted professional media interchange format. Maltz worked as the executive vice 
president  of  operations and  engineering  for  nonlinear  editing  pioneer  Ediflex  Digital 
Systems. Maltz  serves  on  the  U.  S.  National  Archives’  public  advisory  committee  for 
electronic  records  archives,  is an  associate  member  of  the  American  Society  of 
Cinematographers, and is a fellow of the Society of Motion Picture and Television Engineers, 
where he serves on several engineering committees and theSMPTE Journal Board of Editors. 
He received his B.S.E.E. from the State University of New York at Buffalo.
[pt] Desde 2003, como o primeiro diretor do reinstituído Conselho de Ciência e Tecnologia da 
Academia (Oscar), Maltz  foi  responsável  pelo desenvolvimento e implementação do plano 
operacional e hoje administra as operações do dia-a-dia do Conselho. Anteriormente, Maltz 
foi CEO da Avica Technology Corp, onde liderou a primeira implementação comercial mundial 
de servidores de cinema digital, o que impulsionou o desenvolvimento de tecnologias-chave 
para o cinema digital. Maltz esteve fortemente envolvido na produção das versões digitais de 
diversos grandes  filmes  nos EUA,  Europa  e  Ásia.  Ele  tem  servido  como  consultor  para 
empresas  como  Sharp  Electronics  e  Microsoft,  onde  ele  liderou  o  desenvolvimento 
da Advanced  Authoring  Format  (Formatos  Avançados  de  Editoração),  um  formato  de 
intercâmbio  de  profissionais  de  mídia  amplamente  adotado.  Maltz  trabalhou  como  vice-
presidente executivo de operações e engenharia para a pioneira edição do Ediflex Digital  
Systems. Maltz atua no comitê consultivo dos Arquivos Públicos Nacionais dos EUA na área 
de arquivos  e  registros  eletrônicos,  é  membro  associado  da  Sociedade  Americana  de 
cinematógrafos e é associado da  Motion  Picture  and Television Engineers, onde atua em 
vários  comitês  e  na  parte  de  engenharia.  Maltz recebeu  seu  B.S.E.E.  da  Universidade 
Estadual de Nova York em Buffalo.
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Atsushi TAKAHARA
Program Committee member, 12th Annual ON*VECTOR International Photonics Workshop
Executive Director, NTT Network Innovation Laboratories, Japan
Membro do comitê executivo do Workshop internacional ON*VECTOR de redes fotônicas
Diretor Executivo, Laboratório de inovação de redes, NTT, Japão

[en] Atsushi Takahara received a Doctor of Engineering degree in Computer Science from the 
Tokyo Institute of Technology. In 1988, he joined NTT. He has worked in the research of LSI  
design,  CAD  systems,  programmable  device  design,  programmable  network  node 
architecture, and flow-based traffic control. From 2003-2008, he was Director of Service and 
Operations of visual communication service in NTT BizLink. In 2008, he became the Executive 
Manager of  the Media Innovation Laboratory, NTT Network Innovation Laboratories.  Since 
2011, he  is  the  Executive  Director  of  NTT Network  Innovation  Laboratories.  His  research 
interests  are  visual  communication  technology, new-generation  network  architecture, and 
formal methods for system design.

[pt] Atsushi Takahara é doutor em Engenharia da Ciência da Computação pelo Instituto de 
Tecnologia  de  Tóquio.  Trabalha  na  NTT  desde  1988.  Takahara  trabalhou  na  pesquisa  do 
projeto  LSI, sistemas CAD, design dispositivo  programável, no  nó  da arquitetura  de  rede 
programável  e  controle de tráfego baseado em fluxo.  De 2003-2008, ele  é o Director  de 
Serviço e Operações de comunicação visual da NTT Bizlink. Em 2008, Takahara tornou-se 
Gerente  Executivo  de  Inovação  do  Laboratório  de  Mídia da NTT  (NTT  Innovation  Network 
Laboratories). Desde 2011 ele é o Diretor Executivo da Rede de Inovação da NTT Laboratories. 
Seus  interesses  de  pesquisa  são  a  tecnologia  de  comunicação  visual,  nova  geração  de 
arquitetura de rede e design de métodos formais para sistemas.

Cees de LAAT
Professor, Informatics Institute
Professor, Instituto de Informática
University of Amsterdam
Universidade de Amsterdã

[en] As chair of the System and Network Engineering Research Group at the University of  
Amsterdam, Prof.  dr.  ir.  Cees de Laat researches optical/switched networking for  Internet 
transport of massive amounts of data in eScience applications, Semantic Web description 
language  for  networks  and  connected  resources,  cross-organization  authorization 
architectures,  and  security/privacy  systems  for  distributed  environments.  De  Laat 
collaborates in such European Union projects as CN3, Geyser, NOVI and ENVRI. He also serves 
in the Open Grid Forum as a board member. Additionally, he is chair of GridForum.nl/ and an 
advisory board member of ISOC.nl/. De Laat is co-founder and the organizer of several of the 
past  meetings of  the Global  Lambda Integrated Facility  (GLIF).  He is  one of  the founding 
members of CineGrid and chairs the CineGrid Amsterdam steering group.

5



[pt]   Como coordenador  do  Grupo  de  Pesquisa  de  Sistemas de  Engenharia  de  Redes na 
Universidade  de  Amsterdam, o  professor  dr.  ir.  Cees  de  Laat  pesquisa  sistemas  ópticos 
ligados  em rede  para  o  transporte  de  volumosas quantidades  de  dados via  Internet  em 
suportes de aplicativos eScience, web semântica (linguagem de descrição para as redes e 
recursos conectados), arquiteturas de autorização e sistemas de segurança /  privacidade 
para ambientes distribuídos. De Laat colabora em diversos projetos da União Europeia, tais 
como CN3, Geyser, NOVI  e  ENVRI.  De  Laat serve  no  Open Grid  Forum como membro  do 
conselho. Além disso, é presidente do GridForum.nl/ e membro do conselho consultivo da 
ISOC.nl/.  De  Laat  é  co-fundador  e  organizador  de  várias  reuniões  do  Global  Lambda 
Integrated Facility (GLIF). Ele é um dos membros fundadores da CineGrid e preside o grupo 
de coordenação do CineGrid Amsterdam.

 
Cicero Inacio DA SILVA
Tenured Adjunct Professor
Federal University of São Paulo (UNIFESP)
Coordinator
Software Studies Initiative Brazil

[en]  Cicero  Inacio  da  Silva  is  a  researcher  and  professor  in  the  field  of  digital  culture, 
education and media. He is deputy coordinator of Brazil’s Open University (UAB) and member 
of the  Governance  Committee  of  the  Federal  University  of  São  Paulo  (UNIFESP).  Cicero 
Coordinates  the Software  Studies group  in  Brazil  and  the Walkingtools  Lab     ,  both  in 
partnership with the University of California, San Diego (UCSD) and CUNY. He was Digital Art 
curator for the Brazilian Digital Culture     Forum (Ministry of Culture/RNP), Digital Communities 
honorary mention at the Prix Ars Electronica in 2010. He was a researcher on the Working 
Group  of  Advanced  Visualization  Applications  for  the  National  Education  and  Research 
Network (RNP), a visiting professor at UCSD from 2006 to 2010 and a visiting scholar at 
Brown University (2005). 

[pt] Cicero Inacio da Silva é pesquisador e professor na área de mídia digital na Universidade  
Federal  de  São  Paulo  (UNIFESP),  aonde  atualmente  é  coordenador  adjunto  da  UAB  e 
pesquisador da UNA-SUS. É coordenador do grupo de estudos do software em parceria com a 
CUNY e CALIT2. É membro e organizador do CineGrid Brasil.

Daisuke SHIRAI
Research Engineer
NTT Network Innovation Laboratories
Engenheiro pesquisador

[en]  Daisuke  Shirai  is  currently  a  senior  research  engineer  at  NTT  Network  Innovation 
Laboratories  where  he  researches  super-high-definition  imaging  systems  and  their 
transmission technology. He pioneered the world’s first 4K JPEG 2000 codec system, which 
enables low latency 4K60p video transmission on a Gigabit network. He is a veteran in the  
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design  and  implementation  of  parallel  processing  architecture,  hardware  codec  boards, 
codec  control  software  and  high-performance  forward  error  correction  (FEC)  technology. 
Shirai  has  applied  his  expertise  across  multiple  domains  through  his  study  of  practical 
applications in digital audio and video broadcasting technology, image coding, information 
theory,  networking,  human-computer  interaction,  software  architecture. He  is  currently 
leading  design  and  implementation  in  the  research  field  of  Network  Supported
Collaborative Work (NSCW), which centers on the unification of super-high-definition, robust 
video
communication technologies and multimodal interaction. Daisuke received his Ph.D. in Media 
Design,  M.Eng.  in  Computer  Science,  and  B.Eng.  in  Electronic  Engineering  from  Keio 
University, Japan, in 2014, 2001 and 1999, respectively.

[pt] Daisuke Shirai é atualmente engenheiro sênior de pesquisas na NTT (Innovation Network 
Laboratories) onde pesquisa sistemas de imagem super-alta definição e suas tecnologias de 
transmissão.  Ele  foi  pioneiro no desenvolvimento do primeiro codec de JPEG 2000 4K do 
mundo, que permite a transmissão de vídeo de baixa latência 4K60p em uma rede Gigabit. 
Ele é um veterano na concepção e implementação de arquitetura de processamento paralelo, 
placas de codec de hardware, software de controle de codec e tecnologia de correção de 
erro para alto desempenho (FEC). Shirai possui conhecimentos em vários domínios através 
de seu estudo de aplicações práticas em áudio digital e tecnologia de transmissão de vídeo, 
codificação  de  imagem,  teoria  da  informação,  networking,  interação  humano-
computador e arquitetura de software. Atualmente é líder em design e implementação no 
campo  da  pesquisa  de  redes robustas.
Desenvolve atualmente uma pesquisa colaborativa que se centra na unificação de super-alta 
definição com  sistemas  de vídeos  robustos,  tecnologias  de  comunicação  e  interação 
multimodal.  Daisuke  recebeu  seu  Ph.D.  em  Media  Design,  Mestrado  em  Ciência  da 
Computação, e B.Eng. em Engenharia Eletrônica pela Universidade de Keio, no Japão, em 
2014, 2001 e 1999, respectivamente.

Denise STRINGHINI
Tenured Adjunct Professor
Federal University of São Paulo (UNIFESP)

[en] Denise is graduated in Computer Science from the Catholic University of Rio Grande do Sul and  
holds a Masters degree in Computer Science from the Federal University of Rio Grande do Sul and 
Ph.D. in  Computer Science from the Federal  University  of  Rio Grande do Sul.  She holds a post-
doctoral  training  program  (CAPES  scholarship)  at  the  Laboratoire  d'Informatique  of  Grenoble, 
Grenoble, France. Currently she is an tenured adjunct professor at the Federal University of São Paulo 
(UNIFESP). Denise holds an experience of over 15 years in teaching computer science, with emphasis 
on Basic  Software.  As research interests, she  operates mainly  in  the  area  of  High Performance 
Processing (ADP), with  interest:s  in  parallel  programming tools  and applications to  multicolored, 
clusters and GPUs.
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[pt] Possui graduação em Informática pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 
(1993), mestrado em Ciências da Computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1997) 
e doutorado em Ciências da Computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2002).  
Realizou  programa  de  estágio  pós-doutoral  (bolsista  CAPES)  em  2010  no  LIG  (Laboratoire  d
´Informatique de Grenoble, Grenoble, França). É professora adjunta da Universidade Federal de São  
Paulo (UNIFESP). Tem experiência de mais de 15 anos no ensino de Ciência da Computação, com 
ênfase  em  Software  Básico.  Como  interesses  de  pesquisa,  atua  principalmente  na  área  de 
Processamento de Alto Desempenho (PAD), tendo como temas de interesse: programação paralela, 
ferramentas e aplicações para multicores, clusters e GPUs. 

Fernando Frota REDÍGOLO
Researcher and Professor
LARC-USP

[pt]  Fernando  Frota  Reígolo  é  pesquisador  e  professor  do  LARC-USP  (Laboratório  de 
Arquiteturas de Computadores e Redes da Universidade de São Paulo), onde ele tem estado 
envolvido  em inúmeros  projetos  de  inovação  no  campo  de  Internet  Avançada, mídias  e  
visualização avançada. Entre os projetos que Fernando atualmente participa estão o projeto 
Experimental  da  Internet  do  Futuro  (testbed)  entre  Brasil  e  Europa (FIBRE), o  projeto  de 
OptiPortais da RNP e o Science DMZ.

[en]  Fernando  Frota  Redigolo  is  a  Researcher  and  Professor  at  LARC-USP (Laboratory 
of Computer  Architecture  and  Networks  from   University  of  Sao  Paulo),  where  has  been 
involved in several  innovative projects  in  the fields of  advanced internet, rich  media and 
visualisation. Among the projects he currently participates are the Future Internet Testbed 
Experimentation between Brasil/Europe (FIBRE), Optiportal and Science DMZ Projects.  

Guido LEMOS
Professor, Department of Computer Science
Leader, Digital Video Advanced Application Lab (Lavid)
Federal University of the Paraiba, Brazil
Professor
Departamento de Ciência da Computação
Universidade Federal da Paraíba (UFPB)

[en] In addition to his above-mentioned affiliations, Guido Lemos de Souza Filho is a director 
of the Informatics Center at his university. He is member of the Digital Television Brazilian 
System Forum Board, which is in charge of the definition of the Brazilian Digital TV standards. 
Lemos has worked as one of the designers of Ginga Middleware, which was adopted as a 
standard by the ITU and is used in the Brazilian digital TV System and the DTV systems of 12 
countries  at  Latin  America  and  Africa.  At  Lavid,  he  works  on  research  in  distributed 
multimedia  systems,  digital  television,  digital  cinema  and  accessibility.  He  is  also  the 
research leader in the Project of Advanced Visualization at RNP, Brazilian Academic Networks. 
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He received a bachelor of science degree in computer science from the Federal University of 
Paraíba, Brazil, in 1988 and a M.Sc., in 1991. In 1997, he received a Ph.D. degree in computer 
science from the Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Professor Lemos is also a 
member of the Brazilian Computer Society and the ACM.

[pt] Guido Lemos é um dos principais pesquisadores brasileiros de vídeo digital. Fundador do 
LAVID (Laboratório de Aplicações de Vídeo Digital) na Universidade Federal da Paraíba (UFPB), 
Guido  tornou-se  um  dos  principais  desenvolvedores  do  sistema  Brasileiro  de  Televisão 
Digital. Atualmente pesquisa sistemas de alto desempenho de vídeo de ultradefinição, 4K e 
acima, para inúmeras aplicações, entre elas cinema e telemedicina. É líder da equipe que  
desenvolveu o primeiro player de cinema 4k do Brasil, o FOGO Player.

Iara MACHADO
Associate Director of Advanced Internet, Rede Nacional de Pesquisa (RNP)

[en] Iara is Associate Director of Advanced Internet at RNP. This involves designing RNP¹s 
future offering of its network services. Before this she coordinated working groups related to 
Advanced Application projects. Iara has also worked for more than 19 years at the former 
state-owned long-distance telecommunications company as a Management System Architect 
acting in  the specification, development, acquisition and implantation telecommunications 
network area. Iara Machado graduated in Physics from the UFRJ – University Federal of Rio 
de Janeiro and has a Master’s Degree in Computer Science from UFF – University Federal 
Fluminense. She also has a MBA from UFRJ.

[pt]  Iara  é  Gerente  de  Projetos  de  P&D na Diretoria  Inovação na  RNP, desde 2002  onde 
coordena grupos de trabalho relacionados com projetos de aplicações avançadas.Trabalhou 
19 anos na Embratel na área de Sistemas de Gerência de Redes. É bacharel em Física pela  
UFRJ, Mestre na área de Redes de Computadores e Sistemas distribuídos pela UFF e possui  
MBA em Empreendedorismo pela UFRJ.

Jane DE ALMEIDA
Professor and Researcher
LABCINE / Mackenzie University
http://labcine.com

[en] Jane is a professor, researcher and coordinator of the Graduate Studies in Education, Art 
and  History  of  Culture  Master  and  Ph.D.  program  at Mackenzie  University.  She  was  a 
lecturer in the Visual Arts Department at the University of California, San Diego in 2006, 2007 
and 2008. She has published several books, such as the book-catalog Ordering and Vertigo: 
Arthur  Bispo  do  Rosário, Dziga  Vertov  Group  and  Alexander  Kluge:  the  fifth  act,  among 
others.She organized and curated the first 4K films exhibition in Brazil at the FILE 2008 and 
organized  the  first  transmission  from Latin  America  to  the  U.S.  (UCSD)  and  Japan  (Keio 
University) of a 4k film over photonic networks at FILE 2009 (FILE Transcontinental). Currently 
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she  coordinates  the  Advanced  Visualization  Working  Group  (Content)  for the  National 
Education and Research Network (RNP). Jane directed the film StereoEssays 4K 3D (2011), 
which  was  screened at  the Histoire(s)  du  Cinéma  Brésilien  exhibition  at  the  Maison  de 
L’Amérique Latine in Paris, at the MAM (Museum of Modern Art) in Rio de Janeiro, at the 
Digital Culture Festival at the Cine Odeon, at the CineGrid Rio de Janeiro and San Diego. The 
film was also screened at the Festival de Filmes de Arte 3D SESC and at the Tecnofagias 
exhibition  (Tomie  Ohtake  Institute)  as  an  installation. Jane  de  Almeida  holds  a Ph.D.  in 
Communication and Semiotics and was a Visiting Fellow in the Department of History of Art 
and Architecture at Harvard University.

[pt] Jane de Almeida pesquisa cinema e visualização de ultra definição em rede. Organizou a 
primeira mostra de filmes 4K no Brasil e a primeira transmissão de cinema transcontinental, 
enviando filme 4K de São Paulo para o Japão e Califórnia no FILE 2009.  Foi coordenadora do 
GT de Visualização Avançada da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, na área de produção e 
direção de conteúdo visual, produzindo filmes estereoscópicos e visualizações. É professora 
da Universidade Mackenzie e da PUC-SP. Foi professora visitante do Departamento de Artes 
da Universidade da Califórnia, San Diego e do Departamento de Arquitetura e História da Arte 
da Universidade Harvard. Foi curadora das mostras de filmes e artes Grupo Dziga Vertov, 
Metacinemas, Ordenação e Vertigem e Alexander Kluge, realizadas no Centro Cultural Banco 
do Brasil. É membro e organizadora do CineGrid Brasil.

Jeffrey WEEKLEY
Research Associate Modeling Virtual Environments and Simulation (MOVES)
Institute Naval Postgraduate School (NPS)

 
[en] Jeffrey Weekley, a Faculty Associate – Research of the Modeling, Virtual Environments 
and  Simulations  (MOVES)  Institute  at  the  Naval  Postgraduate  School,  has  worked  in  3D 
graphics, human  motion  capture, digital video, and  virtual  environments  since  1999.  His 
current research focuses on high-performance networking for Remote Collaboration using 
extremely high resolution tiled displays; live-streaming 4K from emerging camera systems 
for novel image acquisition; distributed and remote rendering and transcoding; as well as 
digital preservation and metadata for the long-term storage, archive and migration of digital 
images.

[pt] Jeffrey  Weekley  é  professor  associado  e  atua  como  pesquisador  do  grupo  MOVES 
(Modelagem, Ambientes Virtuais e Simulação) na Pós-graduação do Instituto Naval. Weekley 
trabalhou  em gráficos  3D, de  captura  de  movimento  humano, vídeo  digital  e  ambientes 
virtuais  desde  1999.  Sua  pesquisa  atual  é  focada  no alto  desempenho  das  redes  para 
colaboração remota utilizando monitores de ultra alta resolução; live streaming de sistemas 
emergentes em 4K por meio de protocolos de câmeras para novos modelos de aquisição de 
imagem; sistemas distribuídos e renderização remota para transcodificação; assim como a 
preservação  digital  e  metadados  para  o  armazenamento  de  longo  prazo de arquivos  e 
migração de imagens digitais.
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John SUZUKI
Director (NEL America/NTT Group, Japan)

[en] John Suzuki is Sales Director at NEL America telecommunications company from the NTT 
group and he  is  responsible  for  all  sales  activities  in  these markets, from conception  to 
commercial production, including business sales and technical discussions, market research 
and import and delivery.

[pt]  John Suzuki é Diretor de Vendas da NEL America, empresa de telecomunicações   do 
grupo  NTT  responsável  por  todas  as  atividades  de  vendas  nesses  mercados,  desde  a 
concepção até a produção comercial, incluindo as vendas de negócios e discussões técnicas, 
pesquisas de mercado e importação e entrega. 

José DIAS
Diretor de Multimídia
TV Globo

[en] José  Dias  has been  working  on the  past  40  years in  the Production  Techniques  and 
Television  Engineering along  with the  study  of  using  computers  to  streamline  the  visual 
aspect  and the  sophisticated techniques of  imaging and special  effects  for  TV  and film. 
Between 1979 and 1984 he was the  Principal  in  the  development  of  Computer  Graphics 
Technology that revolutionized the Globo Television Network in the 80s. Between 1984 and 
1994 he was the Director of Globograph, the company that implemented the culture of use of  
CG in the advertising market. As an executive Producer of hundreds of commercials, Dias won 
in 1991 the Black Owl Award as the best supplier of the Brazilian Advertising Market. From 
1991  to  1993  he  was  the  Managing  Director  of  Silicon  Graphics  in  Brazil,  which  was 
responsible for the implementation and dissemination of this renowned company. Has been 
responsible for numerous developments, such as DIG, equipment for displaying programming 
and  television  commercials  in  operation  and  operation  from  1980  until  today.  Dias was 
responsible for the design and development of the first periscope simulator for the Brazilian 
Navy,  today working in  Rio  de  Janeiro  at  the  naval  submarine  base  on  the  island  of 
Mocanguê.  Since  1995  has  been  developing  Virtual  Reality  techniques  applied  to  Virtual 
Scenarios, Virtual Advertising, Virtual Games and Virtual Actors. He has delivered dozens of 
lectures  in  Brazil  and  abroad  about his projects  and trends on  Virtual  Reality,  Digital 
Convergence and Stereoscopic 3D. He is currently Director of Multimedia at TV Globo, the 
leading research projects and development of cutting edge technology in robotics, VFX, image 
processing, backlot, computer graphics and 3D stereoscopy. He is a member of SMPTE, IEEE, 
The Planetary Society and SET.

[pt] José Dias tem se dedicado nos últimos 40 anos às Técnicas de Produção e Engenharia de 
Televisão e ao estudo de utilização de Computadores para dinamizar o aspecto visual e as 
técnicas sofisticadas da geração de imagens e efeitos especiais para TV e cinema. Entre 
1979 e 1984 foi o Principal no desenvolvimento da Tecnologia de Computação Gráfica que 
revolucionou o visual da Rede Globo de Televisão na década de 80. Entre 1984 e 1994 foi o 
Diretor  Geral  da  Globograph,  empresa  que  implantou  a  cultura  de  utilização  de  CG 
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no mercado publicitário. Produtor Executivo de centenas de comerciais, ganhou em 1991 o 
Prêmio Caboré como melhor fornecedor do Mercado Publicitário Brasileiro.   No período de 
1991 a 1993 foi o Diretor Geral da Silicon Graphics no Brasil, o qual foi responsável pela  
implantação e  divulgação desta  renomada empresa.  Tem sido  responsável  por  inúmeros 
desenvolvimentos, tais como: DIG, equipamento para exibição de programação e comerciais 
de televisão em operação e funcionamento de 1980 até hoje. Foi responsável pelo projeto e  
desenvolvimento  do  primeiro  simulador  de  periscópio  da  Marinha  Brasileira,  hoje  em 
funcionamernto no Rio de Janeiro na base naval de submarinos na Ilha de Mocangue. Desde 
1995  vem  desenvolvendo  técnicas  de  Realidade  Virtual  aplicadas  a  Cenários  Virtuais, 
Publicidade  Virtual, Ator  Virtual e Games Virtuais.  Tem proferido  dezenas  de  palestras  no 
Brasil  e  exterior  sobre  seus projetos  e  tendências sobre  Realidade Virtual, Convergência 
Digital  e Estereoscopia 3D. Atualmente é Diretor de Multimídia da TV Globo, liderando os 
projetos  de  pesquisas  e  desenvolvimento  de  tecnologia  de  ponta  em  robótica,  VFX, 
processamento de imagens, backlot, computação gráfica e estereoscopia 3D. É membro da 
SMPTE, IEEE, The Planetary Society e SET.

José Francisco NETO (Chiquinho)
DOT CINE
http://www.dotcine.com.br/

[pt] José Francisco Neto, ou melhor, Chiquinho, como é mais conhecido no mercado, trata-se 
de uma das maiores referências em vídeo digital, principalmente na cidade de São Paulo.
Atualmente trabalha na CINEPRO | DOT, empresa da qual é sócio-fundador e Diretor Técnico. 
Especializado em processamento de imagens, figura entre os membros da SMPTE – Society 
of  Motion  Pictures  and  Television  Engineers  e  da  ABC  –  Associação  Brasileira  de 
Cinematografia.
Com vasto  conhecimento  e experiência  em pós-produção vídeo  digital, está  habituado a 
ministrar workshops, cursos e palestras, e escrever para revistas especializadas.
Trabalhou  em diversos  longa-metragens  como  “Hoje”, de  Tata  Amaral,  “Eu  receberia  as 
piores  notícias  de  seus  lindos  lábios”, de  Beto  Brant,  e  “Sabado”, de  Hugo  Giorgetti,  e 
participou de vários projetos de televisão.

[en]   José Francisco Neto is one of the major references in digital video in the city of São 
Paulo.
He  is  co-founder  and  Technical  director   of CINEPRO  |  DOT.  José  is specialized in  image 
processing. He is member of the SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers 
and ABC - Brazilian Association of Cinematography. With extensive knowledge and experience 
in  digital  video  post-production, he  is invited to  teach  workshops, courses, lectures, and 
writing for digital cinema magazines in Brazil and abroad.
He  worked  on  several  feature  films  as  "Hoje", by  Tata  Amaral,  "Eu  receberia  as  piores 
notícias  de  seus  lindos  lábios" by Beto  Brant  and  "Sabado",  by  Hugo  Giorgetti,  and 
participated in several television projects.
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Julio E. IBARRA
Assistant Vice President of Technology Augmented Research
Florida International University (FIU)
Director
AMPATH

[en]  Julio  E.  Ibarra, PhD -  He  is  the  Assistant  Vice  President  for  Technology  Augmented 
Research at Florida International University (FIU), where he focuses on furthering the mission 
of the Center for Internet Augmented Research and Assessment (CIARA) – to contribute to the 
pace  and  the quality  of  research  at  FIU  through  the  application  of  advanced 
Cyberinfrastructure. He is responsible for strategic planning and development of advanced 
research networking services, including the development and management of the AMPATH 
International  Exchange  Point  for  Research  and  Education  networks.  He  is  Principal  
Investigator  of  several  NSF  grants,  including  the  Americas  Lightpaths  (AmLight)  project 
(Award #ACI-0963053), FlowSurge (Award #ACI-1246185), OpenWave (Award #ACI-1341895), 
Secure Access For Everyone (SAFE) (Award #ACI-1440728), and SwitchOn – Exploring and 
Strengthening U.S.-Brazil Collaborations (Award #NSF-1443285).

[pt] Julio E. Ibarra, PhD - é vice-presidente assistente de Pesquisa em Tecnologia Aumentada 
na Universidade Internacional da Flórida (FIU), onde concentra-se em promover a missão do 
Center for Internet Augmented Research and Assessment (CIARA) - contribuindo para o ritmo 
e a qualidade da pesquisa na FIU, através da aplicação de Ciberinfraestruturas avançadas. 
É responsável  pelo  planejamento  estratégico  e desenvolvimento de  serviços de redes de 
pesquisa  avançadas, incluindo  o  desenvolvimento  e  a  gestão  do  Ampath  Internacional  - 
 Ponto de Troca de redes de investigação e educação. É o principal pesquisador de várias 
bolsas da NSF, incluindo o projeto Americas Lightpaths (AmLight) (Prêmio # ACI-0963053), 
FlowSurge (Prêmio # ACI-1246185), OpenWave (Prêmio # ACI-1341895), Secure Access For 
Everyone (SAFE) (Prêmio # ACI-1440728), e SwitchOn - Explorando e fortalecimento Brasil-
EUA de Colaborações (Prêmio # NSF-1443285).

Justin TRIEGER
Technical Director for Distance Education and New Media Initiatives
New World Symphony, America's Orchestral Academy
http://www.justintrigue.com/     

[en] Justin Trieger is a composer, multi-instrumentalist and experienced recording engineer.  
After  formal  training  in  the  Music  Technology  department  of  the  Steinhardt  School  of 
Education  at  New  York  University,  Justin  relocated  to  Miami  Beach,  FL  where  he  now 
manages all  of the collaborative internet-based projects of the New World Symphony. His 
familiarity and love for all forms of music and sound, coupled with his vast experience in a 
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variety of technologies provides him with a unique creative perspective ready to augment any 
intriguing artistic enterprise.
Justin is also the lead guitarist of Somewhat Hungover, who you can catch live at Eve Miami 
the first Saturday of each month.

[pt]  Justin  Trieger  é  compositor,  multi-instrumentista com  ampla experiência 
em engenharia de gravação.  Após os estudos formais na área de Tecnologia de Música na 
Escola Steinhardt de Educação na Universidade de Nova York, Justin mudou-se para Miami 
Beach, FL, onde agora gerencia todos os projects colaborativos baseados na Internet da New 
World  Symphony.  Sua  familiaridade  e  amor  por  todas  as  formas  de  música  e  som, 
juntamente  com  a  sua  vasta  experiência  em  uma  variedade  de  tecnologias,  tem  lhe 
proporcionado  uma  perspectiva  única  e  criativa  que  lhe  permite ampliar toda e 
qualquer experiência artística.
Justin também é o guitarrista da banda Somewhat Hungover, que você pode assistir ao vivo 
na Eve de Miami todo primeiro sábado de cada mês.

Laurin HERR
President
Pacific Interface, Inc.
CineGrid founder
Presidente
Pacific Interface Inc.
Fundador do CineGrid

[en] Laurin Herr  is  founder and president of  Pacific Interface, an international  consulting 
company that facilitates research and business between Japan, America and Europe. For 
more  than  30  years,  Pacific  Interface  has  been  analyzing  trends  in  media,  computing, 
video/graphics, displays and networking applications on behalf of clients wishing to explore 
new markets. In addition to strategic consulting and business development services, Pacific 
Interface provides a wide range of specialized services to organize and manage research 
collaborations, technical symposia, technology showcases, and media events. Herr is one of 
the co-founders of CineGrid, a non-profit international interdisciplinary community focused 
on the research, development, and demonstration of networked collaborative tools to enable 
the  production,  use,  preservation  and  exchange  of  very-high-quality  digital  media  over 
photonic networks. From 1992 to 2004, concurrent with his activities at Pacific Interface, Herr 
also held senior  management positions at  several  Silicon Valley digital  media technology 
companies,  including  SuperMac,  Radius,  Truevision  and  Pinnacle  Systems.  He  has  also 
worked extensively as an independent video producer/director. From 1982 to 1992, he was 
the official liaison to Japan for ACM SIGGRAPH. From 2001 to the present, he has served as  
an advisory member of the Digital Cinema Consortium of Japan. After receiving his bachelor 
of  arts degree from Cornell  University, Herr  studied Japanese intensively  in  the U.S.  and 
Japan, and pursued additional graduate studies at Cornell and at Sophia University in Tokyo.  
He holds a fifth-degree black belt in the martial art, aikido.

14



[pt] Laurin  é  fundador  e  presidente  da  Pacific  Interface,  uma  empresa  de  consultoria 
internacional de pesquisa que facilita negócios entre Japão, Estados Unidos e Europa. Por 
mais  de  30  anos, a  Pacific  Interface  analisa  as  tendências  dos  meios  de  comunicação, 
computação,  vídeo/gráficos,  displays  e  aplicações  de  redes  em  nome  dos  clientes  que 
desejam explorar novos mercados. Além de consultoria e desenvolvimento de negócios de 
serviços  estratégicos,  a  Pacific  Interface  fornece  uma  ampla  gama  de  serviços 
especializados para  organizar  e  gerenciar  colaborações de  pesquisa, simpósios técnicos, 
vitrines tecnológicas e eventos de mídia. Laurin é um dos co-fundadores do CineGrid, uma 
comunidade  interdisciplinar  internacional  sem  fins  lucrativos  com  foco  na  pesquisa, 
desenvolvimento e demonstração de ferramentas de colaboração em rede para permitir a 
produção,  uso,  conservação  e  troca  de  mídia  digital  de  super  alta  qualidade  por  meio 
de redes  fotônicas.  De  1992  a  2004, simultaneamente  às atividades  na  Pacífic  Interface, 
Laurin ocupou posições de gerência sênior em diversas empresas de tecnologia do Vale do 
Silício na área de mídia digital, incluindo SuperMac, Radius, Truevision e Pinnacle Systems. 
De  1982  a  1992 foi  representante oficial  da  ACM  SIGGRAPH  no  Japão.  De  2001  até  o 
presente,  Laurin tem  servido  como  membro  consultivo  do  Cinema  Digital  Consortium of 
Japan. Depois de receber seu diploma de Bacharel em Humanidades pela Universidade de 
Cornell, Herr estudou japonês intensamente nos os EUA e no Japão e realizou estudos de 
pós-graduação na Universidade de Cornell e na Universidade de Sophia, em Tóquio. Herr é 
faixa preta de quinto grau na arte marcial aikido.

Leandro CIUFFO
Manager R&D
RNP

[en] Leandro CIUFFO is a Manager in the Directorate of R&D at RNP, in charge of interacting 
with  scientific  communities concerning new approaches to  advanced network use.  From 
2006 to 2009 he worked at INFN-Catania (Italy) in two e-Science projects: EELA (FP6) and its 
successor  EELA2  (FP7),  being  responsible  for  dissemination  and  user  support 
activities. Leandro holds a B.Sc. in Informatics from the Federal University of Juiz de Fora 
(UFJF) and a M.Sc. in Computer Science from the Federal Fluminense University (UFF), in  
Brazil.

[pt] Leandro Ciuffo é gerente na Diretoria de P&D da RNP e responsável pela interação com 
as comunidades científicas sobre novas abordagens para a utilização de redes avançadas. 
De 2006 a 2009 trabalhou na INFN-Catania (Itália) em dois projectos de e-Ciência: EELA (FP6) 
e seu sucessor EELA2 (FP7), sendo responsável por atividades de divulgação e suporte ao 
usuário. Leandro é bacharel em Informática da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e 
mestre em Ciência da Computação pela Universidade Federal Fluminense (UFF), Brasil.
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Lev MANOVICH 
Professor and Researcher
City University of New York (CUNY)
Director
Software Studies Initiative (CALIT2)
www.softwarestudies.com.br

[en] Lev Manovich is a Professor of Computer Science at The Graduate Center, City University 
of New York. Manovich published a number of books, including Software Takes Command 
(2013),  Soft  Cinema: Navigating  the  Database  (2005)  and  The  Language  of  New  Media 
(2001). He  also  directs Software  Studies  Initiative,  co-founded  with  Noah  Wardrip-
Fruin, which combines two research directions: 1) study of software using approaches from 
humanities  and  media  studies;  2)  development  of methods  and  new  software  tools  to 
exploration of large cultural data. The lab’s latest project is SELFIECITY.

[pt] Lev Manovich é professor do Centro de Pós-Graduação da Universidade da Cidade de 
Nova  York  (CUNY)  e  fundador  e  diretor  do  grupo  de  estudos  Software  Studies  Initiative  
(CALIT2).
Manovich é o autor de Software Takes Command (Bloomsbury Academic, 2013), Black Box – 
White  Cube  (Merve  Verlag  Berlin,  2005),  Soft  Cinema  DVD  (The  MIT  Press,  2005),  The 
Language  of  New Media  (The  MIT  Press, 2001  ), Metamediji  (Belgrado, 2001), Tekstura: 
Essays in Visual Culture (Chicago University Press, 1993), bem como mais de 120 artigos que 
foram publicados em 30 países e reimpressos mais de 450 vezes.
O livro The Language of New Media foi traduzido para o francês, italiano, japonês, coreano, 
letão, lituano, polonês, esloveno, espanhol, entre várias outras línguas e é usado em centenas 
de programas e cursos de graduação e pós-graduação em todo o mundo. De acordo com os 
leitores,  este  livro  oferece  “a  primeira  teorização  rigorosa  e  abrangente  do  assunto” e 
“coloca [os novos meios de comunicação] na história da mídia, o que pode ser considerada 
a mais sugestiva e ampla desde Marshall McLuhan” (Telepolis).
Em 2007 Manovich funda o Software Studies Initiative. O laboratório desenvolve a pesquisa 
Analítica  Cultural:  análise  computacional  e  visualização  de  enormes  conjuntos  de  dados 
visuais culturais na área das humanidades. Os colaboradores do laboratório incluem o Museu 
de  Arte  Moderna  de  Nova  York  (MoMA),  o  Instituto  de  Pesquisa  Getty,  o  Film  Museum 
austríaco,  o  Instituto  Holandês  de  Som  e  Imagem,  entre  outras  instituições  que  estão 
interessadas em usar seus métodos de pesquisa e softwares aplicados às suas coleções de 
mídia.
Manovich nasceu em Moscou, onde estudou artes plásticas, arquitetura e programação de 
computadores. Mudou-se para Nova Iorque em 1981, recebendo seu mestrado em Psicologia 
Experimental (NYU, 1988) e seu Ph.D. em Estudos Visuais e Culturais pela Universidade de 
Rochester (1993). Sua dissertação de Ph.D. sobre a Engenharia de visão do construtivismo 
para Computadores traça as origens de mídia de computador, relacionando-a com a arte de 
vanguarda dos anos 1920.
Manovich trabalha com os meios informáticos como artista, designer e programador desde 
1984.  Seus  projetos  artísticos foram apresentados no  Chelsea  Art  Museum (Nova  Iorque, 
EUA), ZKM (Karlsruhe, Alemanha), no Walker Art Center (Minneapolis, EUA), KIASMA (Helsinki, 
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Finlândia), Centre Pompidou (Paris, França), ICA (Londres, Reino Unido) e no Graphic design  
Museum (Breda, Holanda).
Manovich recebeu apoio da National Science Foundation (NSF), National Endowment for the 
Arts (NEH), Fundação Mellon, entre outras agências. Foi premiado com a bolsa da Fundação 
Guggenheim, com o Culturas Digitais Fellowship da UC Santa Barbara, com uma bolsa da 
Zentrum für Literaturforschung, Berlim e com a Mellon Fellowship da Cal Arts.
Entre 1996 e 2012 Manovich foi professor no Departamento de Artes Visuais da Universidade  
da Califórnia em San Diego (UCSD), onde deu aulas sobre arte digital, teoria das novas mídias 
e humanidades digitais. Além disso, Manovich foi professor visitante na California Institute of 
the  Arts,  The  Southern  California  Institute  of  Architecture  (SCI-Arc),  Universidade  da 
Califórnia, Los Angeles (UCLA), da Universidade de Amsterdam, Universidade de Estocolmo, 
da Universidade de Arte e Design de Helsinque, do Hong Kong Art Center, da Universidade de  
Siegen,  Gothenberg  School  of  Art,  Goldsmiths  College  da  Universidade  de  Londres,  de 
Montfort  University,  em  Leicester e  da  Universidade  de  New  South  Wales,  em  Sydney. 
Atualmente, é professor na European Graduate School (EGS).
Manovich recebe convites para ministrar palestras sobre cultura digital  de todo o mundo. 
Desde 1999, ele apresentou mais de 500 palestras, seminários e master classes nos Estados 
Unidos, América  do  Sul,  Ásia  e  Europa.  Em  2013 Manovich  apareceu  na  lista  das 25 
pessoas que moldam o futuro do design.

Liliana NAKONECHNYJ
Diretora de Engenharia
TV Globo

[en] Liliana is Director of Transmission Engineering and Support to the Affiliates of TV Globo. 
She is a member of the Brazilian Digital TV Forum. Telecommunications engineer graduated 
from PUC-RJ, she worked in the internalization of analogue television in Brazil  and in the  
development and deployment of new transmission technologies. Since 1994, she has been 
involved  in  studies  for  the  introduction  of  Digital  TV.  Currently,  she  is  dedicated  to  the 
deployment of digital TV in Brazil.

[pt] Diretora de Engenharia de Transmissão e Apoio às Afiliadas da TV Globo e participante do 
Fórum  Brasileiro  de  TV  Digital.  Engenheira  de  telecomunicações  formada  pela  PUC-RJ, 
trabalhou  na  interiorização  da  televisão  analógica  no  Brasil  e  no  desenvolvimento  e 
implantação de novas tecnologias de transmissão. Desde 1994, esteve envolvida nos estudos 
para a introdução da TV digital em nosso país. Atualmente, dedica-se à implantação da TV 
digital no Brasil.
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Luis FERNANDEZ LOPEZ
Professor
Faculdade de Medicina, FMUSP
Coordenador da Rede ANSP

[en]  Prof.  Lopez  holds PhD in  Mathematical  Physics.  Currently  he  is  a  professor  at  USP 
(Medicine School, University of São Paulo) and at FIU (Florida International University - Miami, 
USA). He is also the NARA Coordinator (Center for Advanced Networking Applications) of USP 
and Principal Investigator of the Project ANSP (Academic Network at São Paulo), funded by 
FAPESP (Foundation  for  Research  Support  of  the  State  of  São Paulo)  and  NSF  (National 
Science Foundation).

[pt]  É  Doutor  em  Física  Matemática.  Atualmente  é  professor  na  FMUSP  (Faculdade  de 
Medicina da Universidade de São Paulo) e na FIU (Florida International University - Miami, 
EUA).  É  Coordenador do NARA (Núcleo de Aplicações em Redes Avançadas)  da FMUSP e  
Investigador  Principal  do  Projeto  ANSP (Rede Acadêmica  em São Paulo), financiado pela 
FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo) e NSF (National Science 
Foundation). 

Maxine D. BROWN
Director, Electronic Visualization Laboratory
University of Illinois at Chicago

[en]  Maxine  Brown is  the  Director  of  the  Electronic  Visualization  Laboratory  (EVL)  at  the 
University of Illinois at Chicago (UIC), responsible for fundraising, outreach, documentation, 
and promotion of its research activities. Her research interests include computer graphics, 
scientific  visualization,  collaboration,  human-computer  interfaces,  and  high-performance 
computing  and  international  network  infrastructure.  Brown  has  been  active  in  the  ACM 
SIGGRAPH organization and in SIGGRAPH and ACM/IEEE Supercomputing conferences; she is 
currently  the General  Coordination Chair  for  IEEE Visualization 2015. In  recognition of  her 
services to UIC and the community at large, Brown is a recipient of the 1990 UIC Chancellor’s 
Academic Professional Excellence (CAPE) award; the 2001 UIC Merit Award; and the 1998 
ACM SIGGRAPH Outstanding Service Award. In 2009, Chicago’s award-winning multimedia 
public affairs series “Chicago Matters: Beyond Burnham” designated Brown as one of 15 
Global  Visionaries  for  her  role  in  co-developing  the  StarLight  national/international 
communications exchange, located in downtown chicago. Brown is co-principal investigator 
of the US National Science Foundation’s (NSF) International Research Network Connections 
Program’s TransLight / StarLight award, and was previously co-principal investigator of the 
NSF-funded  EuroLink  and  STAR  TAP  /  StarLight  initiatives.  Brown  was  also  the  project  
manager of the NSF-funded OptIPuter project. She is a founding member of the Pacific Rim 
Applications and Grid Middleware  Assembly  (PRAGMA) and the Global  Lambda Integrated 
Facility  (GLIF).  Brown is  also  the  UIC  representative  and  Past  President  of  the  Board  of  
Directors of the Great Lakes Consortium for Petascale Computing. She co-created and co-
chaired the international grid (iGrid) Workshops in 1998, 2000, 2002 and 2005.
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[pt] Maxine Brown é diretora do Laboratório de Visualização Eletrônica (EVL) da Universidade 
de  Illinois  em  Chicago  (UIC),  responsável  pela  captação  de  recursos,  divulgação, 
documentação e promoção de suas atividades de pesquisa. Seus interesses de pesquisa 
incluem  computação  gráfica,  visualização  científica,  colaboração,  interfaces  homem-
computador e computação de alto desempenho e de infra-estrutura de rede internacional. 
Prof. Brown tem sido ativa na organização da ACM SIGGRAPH e das conferências ACM / IEEE 
na área de Supercomputação; atualmente preside a Coordenação-Geral de IEEE Visualization 
2015 em reconhecimento a seus serviços à UIC e à comunidade em geral, Brown recebeu em 
1990  do  reitor  da  UIC  o  prêmio  de  Excelência  Profissional  Acadêmica  (CAPE), em 2001 
recebeu o UIC Merit Award; e o ACM SIGGRAPH Outstanding Service Award em 1998. Brown é 
co-pesquisadora principal do Programa Conexões translight (NSF) da Rede Internacional de 
Pesquisa  da  National  Science  Foundation  dos  EUA  e  foi  anteriormente  co-pesquisadora 
principal do EuroLink . Brown também foi gerente de projeto do projeto OptIPuter financiado 
pela NSF. Ela é um dos membros fundadores do Pacific Rim Applications, da Grid Middleware 
Assembly  (PRAGMA)  e  do  Global  Lambda  Integrated  Facility  (GLIF).  Brown  é  também 
a representante da UIC e ex-presidente do Conselho de Administração no Consórcio Great 
Lakes para computação em Petaescala. Ela co-criou e co-presidiu o workshop internacional 
de Grids (iGrid) em 1998, 2000, 2002 e 2005.

Michael STANTON
Director of Research and Development (initially Innovation) at the Brazilian National Research and 
Education Network, RNP
Professor, Computing Institute at the Federal Fluminense University (UFF)

[en] Michael Stanton is Director of Research and Development at RNP, the Brazilian national 
research and education network.  After  a  PhD in mathematics  at  Cambridge University  in 
1971, he has taught at several universities in Brazil, since 1994 as professor of computer  
networking  at  the  Federal  Fluminense  University  (UFF)  in  Niterói,  Rio  de  Janeiro  state. 
Between 1986 and 1993, he helped to kick-start research and education networking in Brazil, 
including the setting-up and running of both a regional network in Rio de Janeiro state (Rede-
Rio) and RNP. He returned to RNP in 2001, with responsibility for R&D and RNP involvement in 
new networking and large-scale collaboration projects. During this period, RNP has deployed 
a  modern  optical  infrastructure  providing  high-capacity  services  for  nationwide  and 
international collaboration. Since 2008, RNP’s R&D activities have included the migration to a 
hybrid packet-circuit network architecture for scientific and cultural applications and setting 
up experimental Future Internet testbeds, in collaboration with other global initiatives.

[pt] Michael Stanton possui graduação (em 1967) e doutorado (em 1971) em Matemática – 
University  of  Cambridge.  Atualmente  é  professor  titular  do  Instituto  de  Computação  da 
Universidade  Federal  Fluminense  e,  desde  2002,  também  diretor  de  pesquisa  e 
desenvolvimento (antes, de inovação) da Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa 
(RNP).  Tem experiência na área de Ciência da Computação, com ênfases em Matemática 
Numérica, Sistemas de Computação, Linguagens de Programação, Sistemas Distribuídos e 
Redes de Computadores. Nesta última área atua principalmente nos temas: arquitetura de 
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redes de computadores e engenharia de redes. Além das suas atividades acadêmicas no 
Brasil  desde 1971, a partir de 1974, já na PUC-Rio, começou sua atividade relacionada à 
provisão de serviços de computação, que se estendeu à computação distribuída e redes nos 
anos  1980,  quando  diretor  do  Depto.  de  Informática  na  PUC.
A partir de 1986, tomou conhecimento das novas redes acadêmicas nos EUA, especialmente 
a  NSFNET  (Internet),  e  começou  a  investigar  como  integrar  a  PUC  neste  ambiente.  Em 
consequência, veio a participar no esforço coletivo de implantar as redes, e especialmente a 
Internet, no país, tendo articulado a realização de duas reuniões importantes em 1987, a  
primeira no CSBC em Salvador em julho, e a  segunda, com apoio do CNPq, na USP em 
outubro. Pode-se dizer que esta última reunião foi o semente de que nasceu a RNP em 1989  
como  projeto.  No  ano  seguinte  foi  convidado  a  participar  na  coordenação  da  RNP, 
responsável para P&D, onde trabalhou até 1993. Em 2001, voltou à RNP, convidado a ser 
diretor  de  Inovação,  renomeado  de  P&D  em  2009,  tendo  sido  cedido  pela  UFF,  onde 
continuou, pelo menos até 2009, a dar aula e orientar alunos de PG . A partir de 1989, se  
envolveu no projeto e construção de redes de todas as escalas: departamental, de campus, 
metropolitana, nacional e continental. Entre os projetos pioneiros que ajudou a desenhar se 
incluem as redes internas da PUC-Rio e UFF, a Rede-Rio (fases Bitnet e Internet), a rede 
experimental do projeto GIGA, a MetroBel (rede metro em Belém), e algumas das versões da 
RNP  e  da  Rede  Clara  (na  América  Latina).  Como  diretor  da  RNP  é  responsável  pelo 
desenvolvimento, junto com pesquisadores da comunidade nacional, de novos serviços de 
Internet  Avançada  para  os  usuários  da  RNP.  Adicionalmente  supervisiona  a  evolução 
tecnológica das redes, com a introdução do uso de lightpaths para aplicações demandantes, 
e o planejamento da próxima versão da rede da RNP em 2011, com o aprovisionamento 
dinâmico de lightpaths ao lado do tráfego IP. Procura ativamente o engajamento da RNP e da 
comunidade nacional de pesquisa em redes em projetos de colaboração internacional, mais 
recentemente na linha de Internet do Futuro.

Michal KRSEK
Senior Researcher
CESNET
 

[en] Krsek’s main research activities relate to the Czech Republic’s CESNET, including high-
speed networks and suitable protocols, network interconnection, content delivery networks, 
IPv6, multimedia transfers over  IP networks and domain name system developments, such 
as eNum and DNSSEC. He is the author of  number of international research papers and 
participates  in  various  network  development  groups,  including  IETF,  RIPE  (European  IP 
Networks)  and  the  Internet  Society  (ISOC). Krsek  is  the  founder  of  PragueMediaNet,  a 
network and applications infrastructure that interconnects academic, research, and industrial 
partners  in  media  production  and  post-production.  Krsek  graduated  from the  Faculty  of 
Applied Sciences at the University of West Bohemia.

[pt] As principais atividades de pesquisa de Krsek relacionam-se com a CESNET da República 
Checa, incluindo redes de alta velocidade e protocolos adaptáveis para a interconexão de 
redes,  redes  de  entrega  de  conteúdo,  IPv6,  transferências  multimídia  sobre  redes  IP  e 
desenvolvimentos de sistema de nome de domínio, tais como ENUM e DNSSEC. Ele é o autor 
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de  vários  trabalhos  de  pesquisa  internacionais  e  participa  de  vários  grupos  de 
desenvolvimento  da  rede,  incluindo  IETF,  RIPE  (redes  europeias  IP)  ea  Internet  Society 
(ISOC). Krsek é o fundador da PragueMediaNet, uma infraestrutura de rede e aplicativos que 
interliga acadêmicos, de pesquisa e parceiros industriais na produção de mídia e de pós-
produção.

Michael LINVILLE
Associate Dean for Chamber Music
New World Symphony

[en]  Michael  Linville  has  established  a  rich  and  varied  professional  life  as  a  pianist, 
percussionist, harpist, conductor, arranger, and educator.  As the Associate Dean for Chamber 
Music  at  the  New World  Symphony  in  Miami  Beach, Mr.  Linville  curates  three  different 
concert series as part of the Symphony’s season, programming repertoire and coaching its 
Fellows.  As a concert pianist, Linville has performed with NWS, the San Francisco Symphony, 
the Breckenridge Festival Orchestra, and regional orchestras around the U.S.   An avid skier, 
Linville enjoys spending as many winter days as he can on the slopes of Breckenridge with 
his partner Cesar.

[pt]   Michael  Linville  estabeleceu  uma  vida  profissional  rica  e  variada  como  pianista, 
percussionista, harpista, maestro, arranjador e educador. Como Associate Dean para Música 
de Câmara na New World Symphony, em Miami Beach, Linville curou três diferentes séries de 
concertos como parte da temporada, o repertório de programação da sinfonia e a temporada 
de  práticas  artísticas.  Como  pianista,  Linville  já  tocou  com  a  NWS,  a  San  Francisco 
Symphony, a Orquestra Breckenridge e com orquestras regionais em todo os EUA. Um ávido 
esquiador,  Linville  gosta  de  passar  tantos  dias  de  inverno  como  pode  em  encostas  de 
Breckenridge com seu sócio Cesar.

Michael SIMS
Vice President for Software
Moon Express

[en] Michael SIMS is vice president for Software and the chief robotics officer for the new 
space startup Moon Express. Prior to joining Moon Express, Michael worked at NASA and 
participated in many missions, including the last decade with the Mars Exploration Rovers.  
Michael was a founding member of the NASA Ames Artificial  Intelligence group and field  
robotics  program,  Intelligent  Robotics  Group.  He  was  previously  the  chief  agent  for 
Automation,  Robotics,  and  Human  Factors  for  NASA's  Office  of  Exploration,  which  had 
responsibility for planning all human missions below low-Earth orbit. His career has been 
devoted to finding advanced software and hardware to enable the exploration and eventual 
expansion of humanity into space.
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Michael's personal interests include the use of information technologies to understand and 
improve human health and what it means to be human, and the implications of that to the 
search for non-human intelligent civilizations.

[pt]  Michael  Sims  é  vice-presidente  de  Software  e  diretor  de  robótica  na  empresa 
Moon Express. Antes de ingressar na Moon Express, Michael trabalhou na NASA e participou 
de  muitas  missões, com destaque  para  a última  década, na  qual trabalhou  com as Mars 
Exploration Rovers.
Michael  foi  um  dos  fundadores  do  NASA  Ames  Artificial  Intelligence.  Anteriormente,  foi  
pesquisador  chefe  de Automação,  Robótica  e  Fatores  Humanos  no  escritório da  NASA 
para Exploração, aonde tinha a responsabilidade de planejar todas as missões humanas na 
órbita baixa da Terra. Sua carreira tem sido dedicada a encontrar softwares e hardwares 
avançados para permitir a exploração e eventual expansão da humanidade no espaço.
Os interesses pessoais de Michael incluem o uso de tecnologias de informação para entender 
e melhorar a saúde humana e as implicações que a busca por civilizações inteligentes não-
humanas têm para os humanos.

Milton Seiyu YOGI
Department of Ophthalmology 
Federal University of São Paulo (UNIFESP)

[en] Milton Yogi is an ophthalmologist surgeon and chief of the Division of Cataract. He is also 
an associate researcher in the Department of Ocular Bioengineering at the Federal University 
of São Paulo (UNIFESP).

[pt] Cirurgião oftalmologista, chefe do Setor de Catarata e pesquisador associado do Setor de 
Bioengenharia Ocular da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP).  

Naohisa OHTA
Professor
Graduate School of Media Design (KMD) Keio University, Japan

[en] Naohisa Ohta, Ph.D., is currently in charge of the Advanced Media Technology Laboratory 
at KMD where he directs several projects focused on technology, design, management and 
policy for society in the future. He also directs research on long-term stable archive systems 
and  technologies  for  sharing  high-quality  digital  media  via  networks,  including  4K  and 
“Beyond  4K”  applications.
Ohta  formerly  worked  at  NTT  Laboratories,  where  he  researched  and  developed  signal 
processing algorithms for audio/visual communication and highly parallel DSP systems and 
architectures.  He was part  of  the  R&D team that  worked on Super-High-Definition  (SHD) 
imaging  applications  for  futuristic  optical  fiber  networks,  and  contributed  to  the  basic 
development for one of the world’s first 4K motion picture systems. After NTT, he worked at 
Sony, serving as the president of its Broadband Applications Laboratory, directing R&D on 

22



audio/visual  transmission  with  QoS  for  real-time  applications,  scalable  coding  for  high-
quality  digital  cinema,  extra-reality  video  creation  technologies,  and  personalization 
technologies. Ohta is currently the chair of COMSOC’s Emerging Technology Committee, IEEE. 
He is an IEEE Fellow, a SPIE Fellow, and a board member of the Digital Cinema Consortium of  
Japan as well as the Digital Content Institute. He received his B.S., M.S. and Ph.D. degrees 
from Tohoku University.

[pt] Prof. Naohisa Ohta tem se dedicado à pesquisa e desenvolvimento de sistemas de mídia 
digital de alta qualidade e novas aplicações em sistemas digitais. Depois que recebeu seu 
Ph.D.  pela  Universidade  de  Tohoku,  ingressou  na  NTT  Laboratories  onde  pesquisou  e 
desenvolveu algoritmos para comunicações de alta qualidade de áudio e vídeo e sistemas de  
processamento paralelo de alta complexidade. Após sua experiência na NTT, Ohta entrou para 
a Sony onde dirigiu o setor de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)  na área de transmissão de 
imagens alta qualidade para aplicações de rede em tempo real. Trabalhou como professor no 
Instituto de Pesquisa de Mídia Digital  e Conteúdo da Universidade Keio e dirigiu projetos 
colaborativos de multimídia em rede, tais como a primeira Transmissão de cinema 4k trans-
Pacífica  do  mundo  entre  Tóquio,  São  Paulo  e  San  Diego  (FILE  TRANSCONTINENTAL). 
Atualmente, é professor da Escola Superior de Design de Mídia da Universidade Keio, onde 
dirige vários projetos para a criação de novas experiências e novos fluxo de trabalho de 
produção de conteúdo usando imagens em movimento de alta qualidade. Ohta tem sido ativo 
nas  sociedades  acadêmicas  de  pesquisa,  tais  como  IEEE  e  IEICE,  servindo  como 
conselheiro e diretor. Prof. Ohta é membro do IEEE e da SPIE.

Peter OTTO
Professor, UCSD

[en]  Peter  Otto  is  a  leading  figure  in  the  first  generation  of  cross-over  digital  media 
technologists. He is deeply skilled in the language and aesthetics of media expression, and 
equally accomplished in cutting edge hardware/software design and engineering, including 
instrumentation and facilities design, systems and networking applications, and a wide array 
of media technology research and development areas.
Classically trained in musical arts performance and composition, he completed his graduate 
work at California Institute of the Arts in Los Angeles in 1984, and continued on in a faculty 
appointment at that prestigious institution. His vitae includes long associations with seminal 
figures Morton Subotnick and Luciano Berio, as well as studies and many collaborations with  
Pulitzer Prize winners Mel Powell and Roger Reynolds. He currently holds appointments at 
UCSD as Technology Director/Faculty in Music and as Head of Research & Development in the 
newly established Sonic Arts program at UCSD’s CalIT2.
As an educator he is a founding faculty member and advisor to UCSD Music’s highly regarded  
Interdisciplinary Computing and the Arts Major (ICAM), a program which has produced top  
performersin the nation’s most advanced digital media industries and leading universities. As 
a hardware designer he invented the first widely available digital audio workstation control  
surface (Waveframe’s Contact MIDI Panel), designed the spatialization system TRAILS, and 
designed experimental audio systems for CalIT2 (VR and other systems). Other design work  
includes advanced research projects  in  high-definition  multichannel  audio  streaming and 
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production systems, most notably for CineGrid. In software design, Otto has written software 
for  diverse  applications  in  multichannel  and  spatial  audio,  including  binaural  and 
multichannel sound design environments and utilities, and a variety of spatial audio imaging 
packages.
An entrepreneur, he has founded two software companies and consulted for top tier firms in 
the  private  sector.  His performance design work has been heard in major  American and 
European venues such as Carnegie Hall, Juilliard, San Francisco, Los Angeles Philharmonic, 
SIGGRAPH, Holland Festival, Foundation Maecht (Fr.), Santa Cecilia (Italy), Barbican and Royal 
Albert Halls (London), Ars Electronica (Austria), and many others.

[pt]  Peter Otto é uma figura de destaque na primeira geração de tecnólogos de mídia digital. 
Otto é profundamente especializado na linguagem e na estética da expressão da mídia e 
igualmente  no  campo  do design  de  ponta  na  área  de hardware/software,  incluindo 
instrumentos  e  instalações  de  design,  sistemas  e  aplicações  de  redes  e  uma  grande 
variedade de tecnologias da mídia com foco na pesquisa e desenvolvimento.
Classicamente treinado em artes musicais e composição, Otto completou sua pós-graduação 
no California Institute of the Arts, em Los Angeles (1984). Seu CV  inclui longas associações 
com figuras seminais, tais como Morton Subotnick e Luciano Berio, bem como afiliações de 
estudos e colaborações com o vencedores do Prêmio Pulitzer, tais como Mel Powell e Roger 
Reynolds. Atualmente é professor na UCSD e atua como Diretor de Tecnologia na Faculdade 
de  Música  e  como  Chefe  de  Pesquisa  e  Desenvolvimento  no  programa  Sonic  Arts, 
recentemente criado no Calit2 da UCSD.
Como educador, Otto é  membro  do  corpo  docente, fundador  e  conselheiro  do  Depto.  de 
Música da UCSD e do Interidisciplinary Computing and the Arts Major (ICAM), um programa 
que tem produzido top performers nas mais avançadas indústrias de mídia digital do país e 
nas principais  universidades do  redor  do  globo.  Como designer  de hardware, inventou a 
primeira superfície amplamente disponível de controle de áudio digital (MIDI Waveframe) e 
projetou sistemas de áudio experimentais para o Calit2. Outros trabalhos de design incluem 
projetos  de  pesquisa  avançada  em  sistemas  de  streaming  e  de  produção  de  áudio 
multicanais de alta definição, mais notadamente para os trabalhos do CineGrid.
Como empresário, Otto fundou duas empresas de software e consultoria para empresas de 
primeira linha no setor privado. Seu trabalho tem sido ouvido em locais como Carnegie Hall, 
Juilliard, San Francisco, Los Angeles Philharmonic, SIGGRAPH, Holland Festival, Fundação 
Maecht  (Fr.), Santa Cecilia  (Itália), Barbican e Royal  Albert  Hall  (Londres), Ars  Electronica 
(Áustria), e muitos outros.

Richard WEINBERG
Research  Associate  Professor  of  Cinema-Television,  Division  of  Animation  and  Digital  Arts
Founder  and  Director,  Computer  Animation  Laboratory,  USC  School  of  Cinematic  Arts

[en] Richard Weinberg, Ph.D., is a research associate professor in DADA at the USC School of  
Cinematic Arts. He earned a B.S. in computer science and psychology at Cornell University, an 
M.S. and Ph.D. in Computer and Information Science from the University of Minnesota, and 
received their Computer Science and Engineering Distinguished Alumnus Award in 2003. Prior 
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to  joining  USC, he  developed  computer  graphics  software  for  tropical  storm analysis  at  
Control Data, produced 3D computer animation software and animated films simulating future 
flights and operations of the space shuttle at NASA and Lockheed Electronics, and founded 
the Computer Graphics Group at supercomputer manufacturer Cray Research. He joined USC 
in 1985 as the founding director of the USC Computer Animation Laboratory, and has been 
instrumental  in  expanding  the  role  of  computer  animation  and  digital  technology  at  the  
School ever since. His laboratory produced the computer animation for five 70mm IMAX films. 
He heads the School’s TBS internship with Tokyo Broadcasting System in Japan. His digital 
films 24 Flowers per Second and MicrOrganisms have been streamed via CineGrid from USC 
to conferences in San Diego, San Francisco, Tokyo, Amsterdam and Prague. He received the 
2009  Corporation  for  Education  Network  Initiatives  in  California  (CENIC)  in  Network 
Innovations for  Educational  Applications Award for  the  system to  stream interactive  high 
definition movies from USC to distant audiences, and their 2011 award for Digital Cinema 
Microscopy,  streaming  4k  tele-microscopy  from  USC  to  Tokyo.  His  4k  digital  movie  of 
microscopic life In the Pond premiered at the CineGrid conference in 2008, and was made on 
a high-resolution digital microscopy system that he developed, followed by MicrOrganisms 
and others. His 4k microscopy was featured at the grand opening of the new Exploratorium in 
San Francisco in 2013, projected on the facade of the building. Currently he is working on a  
4k  movie  I,  Butterfly  about  the  monarch  butterfly.  His  research  interests  include  digital 
cinema, microscopy, computer animation, scientific visualization, and high-speed networks 
systems.

[pt] Richard Weinberg, Ph.D., é professor associado e pesquisador na DADA da USC School of 
Cinematic  Arts.  Ele  recebeu  um B.S.  em  ciência  da  computação  e  um  em psicologia 
pela Universidade de Cornell, um MS e um Ph.D. em Computação e Ciência da Informação 
pela Universidade de Minnesota. Antes de ingressar na USC, desenvolveu um software de 
computação  gráfica  para  análise  de  tempestades  tropicais  na  empresa  Data 
Control. Produziu  em  3D  softwares  de  animação  de  computador  e  filmes  de  animação 
utilizando simulação de voos futuros e operações de ônibus espaciais da NASA e Lockheed 
Electronics. Fundou o Grupo de Computação Gráfica na fabricante de supercomputadores 
Cray Research. Weinberg se uniu à USC em 1985 como o diretor fundador do USC Laboratório 
de Animação computacional e tem sido fundamental para a expansão do papel de animação 
por  computador  e  da  tecnologia  digital  na  escola  desde então.  Seu laboratório  produziu 
animações por computador para cinco filmes IMAX 70 milímetros. Seus filmes digitais 24 
flores  por  segundo  e  Microrganismos  foram  transmitidos  via  CineGrid  da  USC  para 
conferências  em  San  Diego,  San  Francisco,  Tóquio,  Amsterdã  e  Praga.  Ele  recebeu  o 
prêmio 2009 da Corporação para Iniciativas de Redes de Educação da Califórnia (CENIC) na 
área de inovação de redes para Aplicações Educacionais com o projeto de transmitir filmes 
de alta definição interativos da USC para públicos distantes. Seu filme digital em 4k sobre 
a vida microscópica estreou na conferência CineGrid em 2008 e foi feito em um sistema de 
microscopia  digital  de  alta  resolução  que  ele  mesmo  desenvolveu.  Seu  projeto  de 
microscopia 4k  foi  destaque na inauguração do novo Exploratorium de São Francisco em 
2013,  tendo  sido  projetado  na  fachada  do  edifício.  Atualmente  trabalha  em  um  filme 
4k chamado Eu, a Borboleta, uma história sobre a borboleta monarca. Seus interesses de 
pesquisa  incluem  cinema  digital,  microscopia,  animação  por  computador,  visualização 
científica e sistemas de redes de alta velocidade.
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Rodrigo Menezes
Dimension Data

[en] Cloud Solutions Architect at Dimension Data, part of the Japanese company NTT group 
that provides and manages specialized solutions and IT infrastructure services, with 
operations in more than 58 countries.

[pt] Arquiteto de Soluções em Nuvem na Dimension Data, empresa parte do grupo  japonês 
NTT que fornece e gerencia soluções especializadas e serviços de infraestrutura de TI, com 
operações em mais de 58 países. 

Steve MORRIS
Director of Engineering Skywalker Sound
Lucasfilm Ltd.

[en] Steve Morris is a 20-year veteran in the audio engineering industry and has worked on 
designing facilities in every facet of the media business, including music, film and video post-
production as well as television broadcast. He attended New York University.
[pt] Steve Morris é um veterano, com 20 anos de experiência, na área de engenharia de 
áudio. Trabalhou no design de projetos em todas as facetas da indústria da mídia, incluindo 
música, filme, pós-produção de vídeo, assim como na transmissão de televisão. Atualmente 
trabalha na LucasFilm de George Lucas, aonde é diretor de engenharia da Skywalker Sound.

Tatsuya FUJII
Group leader
NTT Innovation Labs

[en] Tatsuya Fujii received his B.S., M.S. and Ph.D. degrees, all in electrical engineering from 
the University  of  Tokyo. He joined NTT, Japan, in 1991. He has been researching parallel 
image processing and super-high-definition image communication networks. He is currently 
a group leader of media processing systems research group in NTT Innovation Laboratories. 

[pt] Tatsuya Fujii recebeu seu B.S., M. S. e Ph.D. em Engenharia Elétrica pela Universidade de 
Tóquio. Ele se uniu à NTT Japão em 1991 e foi pesquisar redes de comunicação e imagem e 
processamento de imagem paralela de super-alta definição. Atualmente Fujii é líder do grupo 
de  processamento  de mídia  e de  pesquisa  em sistemas de inovação no NTT Innovation 
Laboratories.
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Tereza Cristina CARVALHO
Associate Professor
University of São Paulo

[en] Tereza  is Associate Professor of Escola Politécnica – University of São Paulo (USP). She 
is founder and general director of LASSU (Laboratory of Sustainability on ITC) and co-founder 
and principal investigator of LARC (Laboratory of Computer and Network Architecture), both 
research  and  education  laboratories  of  Computing  and  Digital  System  Engineering 
Department. She is also founder and current coordinator of CEDIR-USP (Center for Reuse and 
Discard  of  Informatics  Residuals).  She  is  former  assessor  of  CTI  –  USP  (Information 
Technology Coordination) during 2010-2013 and director of CCE-USP (Electronic Computing 
Center) during 2006-2010. She is Sloan Fellow 2002 from MIT (Massachusetts Institute of 
Technology). She got her Ph.D. in Electronic Engineering in 1996 from Escola Politécnica. She 
has received different awards such as: ARede Innovation (2013), Von Martius Sustainability 
Award (2013), FECOMERCIO Award on Sustainability (2013), Mário Covas Award on Innovation 
from São  Paulo  State  Government  (2008, 2009  and  2010)  and  Green  Initiative  from Info 
Exame (2010).  Her main research and development area are: IT  (Information Technology), 
network communication, network management, security, IT Governance and Sustainability in 
IT.  She has published different books and many scientific and technology papers in  peer 
reviewed journals and international conference proceedings.

 
[pt] Tereza Cristina Carvalho é professora associada da Escola Politécnica da Universidade de 
São Paulo. Ela é a fundadora e diretora geral do LASSU (Laboratório de Sustentabilidade de  
TIC) e co-fundadora e pesquisadora principal do LARC (Laboratório de Arquitetura de Redes e 
Computadores),  laboratórios  de  pesquisa  e  ensino  do  Departamento  de  Engenharia  de 
Computação e Sistemas Digitais. É também fundadora e atual coordenadora do CEDIR-USP 
(Centro  de  Reuso  e  Descarte  de  Resíduos  de  Informática).  Foi  assessora  da  CTI-USP 
(Coordenadoria de Tecnologia de Informação) no período de 2010-2013 e diretora do CCE-
USP (Centro de Computação Eletrônica) no período de 2006-2010. É Sloan Fellow 2002 pelo 
MIT (Massachusetts Institute of Technology).  Recebeu diferentes prêmios, como: Prêmio A 
Rede  em  Inovação  (2013),  Von  Martius  de  Sustentabilidade  (2013),  FECOMERCIO  de 
Sustentabilidade (2013), Mário Covas em Inovação concedido pelo Governo do Estado de São 
Paulo (2008, 2009 e 2010) e Iniciativa Verde da InfoExame (2010). Suas principais áreas de 
pesquisa  e  desenvolvimento  são: TI  (Tecnologia  da  Informação), comunicação  em redes, 
gerenciamento  de  redes,  segurança,  Governança  de  TI  e  Sustentabilidade  em  TI.  Tem 
publicado vários livros e muitos artigos em periódicos e conferências internacionais.
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Thiago DE ANDRÉ
CINUSP

[pt] Thiago é doutorando em Meios e Processos Audiovisuais da Universidade de São Paulo. 
Possui graduação em Ciências Moleculares pela Universidade de São Paulo, graduação no 
Curso Superior do Audiovisual pela Universidade de São Paulo e mestrado em Matemática 
Aplicada pela Universidade de São Paulo. Atualmente é Coordenador de Produção Audiovisual 
e Tecnologia do Cinema da Universidade de São Paulo. É um dos organizadores do CineGrid 
Brasil 2014.

[en] Thiago is  a  Ph.D. candidate in  Media and Audiovisual  Processes at  University  of  São 
Paulo. Graduated in Molecular Sciences and in Audiovisual from University of São Paulo, he 
holds  a  Master  degree  in  Applied  Mathematics,  also  from  the  University  of  São  Paulo. 
Currently  he  is  the  Coordinator  of  Audiovisual  Production  for  Cinema  and  Technology at 
the University of São Paulo Cinema (CINUSP). 
Thiago is one of the main leaders in the organization of CineGrid Brazil 2014.

Valdecir BECKER
UFPB (Federal University of Paraíba)

[en] Valdecir is a journalist and holds a master in Engineering and Knowledge Management 
from UFSC and a Doctor of Science degree  in Electrical Engineering from USP. Currently is a  
professor at the Center for Informatics of the Federal  University  of Paraíba (UFPB) and a 
researcher at LAViD - Research Group on Digital Video Applications. He is also the deputy  
director of the Brazilian Society of Engineering TV (SET). Over the years, Valdecir participated 
in  several  academic  projects  related  to  the  digitization  of  TV,  studying  new  forms  of 
convergent and multi-platform content. He is the author of books and papers on digital TV, 
interactivity, audience, HCI, usability and transmedia.

[pt] É jornalista, mestre em Engenharia e Gestão do Conhecimento (2006,UFSC) e doutor em 
Ciências  (Engenharia  Elétrica,  2011,  USP).  Professor  no  Centro  de  Informática  da 
Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e pesquisador do LAViD - Grupo de Pesquisa em 
Aplicações  de  Vídeo  Digital.  Também é  vice-diretor  editorial  da  Sociedade  Brasileira  de 
Engenharia  de  TV  (SET).  Ao  longo  dos  anos,  participou  de  vários  projetos  acadêmicos 
relacionados à digitalização da TV, estudando novos formatos de conteúdos convergentes e 
multiplataformas.  É  autor  de  livros  e  artigos  científicos  sobre  TV  digital,  interatividade, 
audiência, IHC, usabilidade e transmídia.
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Yoichi KATO
VP NTT 

[en] Executive Vice President and General Manager, Broadband Media Business, NTT IT Corp. 
He received the B.S. and M.S. degrees in electrical engineering from Chiba University and the 
Ph.D. degree from the University of Tokyo in 1982, 1984, and 1994, respectively. Since joining  
NTT in 1984, he has been working in R&D of videoconferencing systems. In the late 1980s, he 
actively contributed to ITU-T SG15 in making the H.261 video compression standard. From 
1995 to 2000, he led the R&D and commercialization of a shared three-dimensional virtual 
world platform called InterSpace at NTT Multimedia Communication Labs Inc. in California. In 
2001, he  started a web conference business called  MeetingPlaza  at  NTT IT  and led  the 
business until 2007. From 2007 to 2011, he was the project director of the Human Interaction 
Project  in  NTT  Cyber  Solutions  Laboratories, where  he  led  research  on  human-centered 
design, video  applications, IPTV  applications, and  digital  signage.  He  currently  leads  the 
business of  various video processing applications at NTT IT.  His work “Exploring Edo”, a 
computer graphics (CG) simulation of Edo (ancient Tokyo) on InterSpace, received a prize at 
Dream Centenary CG Grand Prix ’99 in Aizu, Japan. He is a member of IEEE, the Institute of  
Electronics, Information and Communication  Engineers  (IEICE), and the Institute of  Image 
Information and Television Engineers.

[pt] Vice-Presidente Executivo e Gerente Geral, Broadband Media Business da NTT TI Corp., 
Kato recebeu seu B.S. e M. S. em Engenharia Elétrica pela Universidade de Chiba e seu Ph.D.  
pela Universidade de Tóquio, em 1982, 1984, e 1994, respectivamente. Desde que ingressou 
na NTT, em 1984, Kato tem trabalhado em P&D de sistemas de videoconferência. No final de 
1980, contribuiu activamente para ITU-T SG15 e foi responsável pelo padrão de compressão 
de vídeo H.261. De 1995 a 2000, liderou o P&D e a comercialização de uma plataforma virtual  
tridimensional  compartilhada  chamada  NTT  InterSpace  quando  era  pesquisador  na  NTT 
Multimedia  Communication  Labs Inc., na Califórnia.  Em 2001 começou uma empresa de 
conferência web chamada MeetingPlaza na NTT IT e gerenciou o projeto até 2007 De 2007 a  
2011  foi  o  diretor  de  projetos  do  Projeto  Interação  Humana  na  NTT  Cyber  Solutions 
Laboratories, onde liderou a pesquisa centrada no design do ser humano, em aplicações de 
vídeo,  aplicações  de  IPTV  e  sinalização  digital.  Atualmente  lidera  os  projetos  de  várias 
aplicações de processamento de vídeo na NTT TI. Sua obra "Explorando Edo", uma simulação 
em a computação gráfica (CG)  de Edo (Tóquio antiga)  no espaço recebeu um prêmio no 
Dream  Centenary  CG  Grand  Prix  ’99  em  Aizu,  Japão.  É  membro  do  IEEE,  Instituto  de 
Engenheiros da Comunicação Eletrônica, Informação e (IEICE), e do Instituto de Engenharia 
de Imagem Informação e Televisão.
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