
Boas Práticas do Grupo de Pesquisa Inovisão
Inclui as atividades para os Seminários do DL

Coordenador: Prof. Hemerson Pistori

Título Frequência Horas por
Semestre

01. Entrevista via Hangout Bimestral 6

02. Workshop Técnico do Inovisão Mensal 20

03. Ciclo de Discussões Bimestral 6

04. Encontro com Doutorandos Trimestral 4

05. Oficinas do Inovisão Semestral 4

06. Página do Grupo no Facebook Assíncrona 4

07. Grupos do Inovisão no Whatsapp Assíncrona 8

08. Canal no Youtube e Classroom Assíncrona 4

09. Website do Inovisão Assíncrona 4

10. Planilhona do Google Drive Assíncrona 2

11. Metas no Dropbox Mensal 6

12. Quarta dos Artigos Peculiares Mensal 6

13. Semana no Pátio com o Orientador Mensal 6

Total 74

1. Entrevistas Via Hangouts

Frequência estimada: Bimestral                   CH semestral estimada: 6 horas

Descrição: O  coordenador  do  grupo  entrevista  através  do  Google  Hangouts
(videoconferência) algum egresso da universidade ou parceiro que tenha tido
sucesso em sua carreira. Os alunos participam da entrevista conectando-se ao
hangout ou comparecendo a uma sala do bloco D onde a entrevista é transmitida em
tempo real pelo datashow. Um aluno fica responsável, nesta sala, por mediar as
intervenções  dos  outros  alunos.  São  feitas  perguntas  relacionadas  com  a
importância que a participação dele no grupo de pesquisa teve para a carreira,
como está sendo o trabalho dele hoje, a importância da experiência no exterior
(geralmente são pessoas que moram fora do país), etc.

Objetivo: Motivar os alunos e obter dicas para a carreira através de pessoas bem
sucedidas. Mostrar a importância que o grupo de pesquisa e a academia tiveram
para os entrevistados.

Comentários adicionais: Já fizemos hangouts com egressos que hoje estão nos USA,
na Holanda e na Alemanha. Também entrevistamos um aluno que se tornou um grande
empresário na área da IA.



2. Workshop Técnico do Inovisão

Frequência estimada: Mensal                   CH semestral estimada: 20 horas

Descrição: O workshop segue um formato similar às sessões organizadas na maioria
dos  eventos  da  área  da  computação,  com  4  ou  5  alunos  apresentando  algo
relacionado  com  o  seu  próprio  plano  de  trabalho  (IC,  TCC,  Mestrado  ou
Doutorado). Cada aluno do grupo apresenta pelo menos uma vez por semestre e pode
escolher também algum tema técnico ou científico que não esteja diretamente
relacionado ao seu plano de trabalho mas que seja de interesse geral para o
grupo. São 15 minutos para apresentação e 15 para interação. 

Objetivo: Treinamento  para  preparação  de  slides  e  apresentação,  troca  de
informações entre os membros do grupo e apresentação do andamento dos trabalhos
do Inovisão para parceiros e comunidade em geral.

Comentários adicionais: A programação do workshop é divulgada com antecedência
através do recurso de Eventos da página do grupo no Facebook.

3. Ciclo de Discussões

Frequência estimada: Bimestral                   CH semestral estimada: 6 horas

Descrição: Nesta  atividade  reunimos  os  alunos  em  algum  ambiente  mais
descontraído da universidade, como por exemplo o bosque ou a figueira ao lado
das quadras, para discutir um tema controverso ou de interesse geral mas não
relacionado aos trabalhos técnicos do Inovisão. Fazemos uma roda e cada aluno
recebe a palavra, podendo passar a vez ou fazer algum comentário sobre o tema.
Os temas  são escolhidos  por votação  (www.ferendum.com)  e buscamos  fazer um
“aquecimento” enviando materiais sobre o tema durante a semana no whatsapp do
grupo. Exemplos de temas já discutidos pelo grupo são “Descriminalização da
maconha”, “Fenômenos Paranormais”, “Eleições Brasileiras de 2018”, “Aborto”,
“Telômeros e Imortalidade” e “Teletransporte e Entrelaçamento Quântico”.

Objetivo: Trabalhar a capacidade de diálogo em alto nível para temas complexos.
Exercitar a lógica, o autocontrole, o respeito a opiniões diversas e também
gerar maior intimidade entre os membros do grupo.

Comentários adicionais: É muito importante que cada aluno receba a palavra,
mesmo para dizer “eu passo” e não fique livre para quem quiser falar, caso
contrário 3 ou 4 mais extrovertidos acabam dominando a discussão. Passaremos a
usar também o Pátio UCDB para esta atividade em 2019.

4. Encontro com Doutorandos

Frequência estimada: Trimestral                   CH semestral estimada: 4 horas

Descrição: Palestra com o coordenador do grupo ou convidado seguida de discussão
e reflexão sobre temas de interesse geral para a formação de cientistas e
pesquisadores com qualidade. Qualquer aluno pode participar mas os doutorandos
tem prioridade na discussão e os outros participam como ouvintes apenas. 

Objetivo: Evitar que o doutorando termine seu curso com uma visão muito restrita
sobre ciência ao se dedicar exclusivamente ao seu projeto de doutorado, que
muitas vezes, pela cobrança do “publicar ou morrer” acaba sendo muitas vezes
algo quase automático, seguindo metodologias já bem estabelecidas e roteiros
predeterminados. 

Comentários adicionais: Entre os temas que já foram discutidos nesta atividade
estão: “Filosofia  e Ciência”,  “Pesquisa Básica  X Aplicada?”  e “Formação  de
Doutores com Qualidade”.

http://www.ferendum.com/


5. Oficinas do Inovisão

Frequência estimada: Semestral                   CH semestral estimada: 4 horas

Descrição: Oficinas acontecem dentro de um laboratório e envolvem atividades
práticas  para  aprendizagem  ou  disseminação  de  alguma  ferramenta,  geralmente
computacional.  Alunos  e  pesquisadores  trabalham  juntos  durante  uma  ou  duas
tardes consecutivas para solucionar algum problema real enquanto aprendem a
utilizar alguma ferramenta ou testar alguma nova metodologia.

Objetivo: Nivelamento do grupo Inovisão e de parceiros em relação a capacidade
de utilização de alguma ferramenta em problemas reais de interesse mútuo.

Comentários adicionais: O tema da oficina resulta geralmente de uma necessidade
do grupo e envolve problemas que estão dificultando o avanço de um ou mais
projetos.

6. Página do Grupo no Facebook

Frequência estimada: Atividade assíncrona         CH semestral estimada: 4 horas

Descrição: Grupo no Facebook formado por todos os membros atuais, egressos e
parceiros do Inovisão onde são divulgados eventos e informação de interesse
geral sobre as linhas de pesquisa do grupo. Todos os alunos do Inovisão precisam
acessar com regularidade esta página e indicar, usando o botão “curtir”, que leu
cada postagem.  Esta leitura  é obrigatória.  Postamos também  nesta página  as
principais conquistas do Inovisão, como a aprovação de um projeto, publicação de
um artigo em revista de alto impacto, inserção de novos membros, etc. O endereço
da página é este: http://www.facebook.com/groups/inovisao/

Objetivo: Fortalecer os vínculos entre os membros do grupo, principalmente com
egressos e parceiros que não encontramos com muito frequência pessoalmente. 

Comentários adicionais: O aluno é obrigado a ter uma conta no Facebook, mesmo
que seja com outro nome e apenas para acessar o grupo. Esclarecemos assim que
chegam que não se trata de um grupo para assuntos quaisquer mas apenas para
temas diretamente relacionados ao Inovisão, sendo portanto um instrumento de
trabalho. Nas postagens, buscamos usar imagens e vídeos sempre que possível,
para que fique mais atraente. A partir de 2018 a visualização das postagens
passou a ser pública mas apenas membros podem postar.

7. Grupos do Inovisão no Whatsapp

Frequência estimada: Atividade assíncrona        CH semestral estimada: 8 horas

Descrição: Temos um grupo no whatsapp formado exclusivamente pelos alunos do
Inovisão  e  seus  orientadores  e  também  um  grupo  para  cada  um  dos  nossos  4
projetos  guarda-chuva,  além  de  grupos  criados  sob  demanda  para  alguma
necessidade eventual. A participação nestes grupos é obrigatória e profissional,
não se  admitindo propagação  de “correntes”  e compartilhamento  de “memes”  e
mensagens que viralizam por outros grupos sem controle.

Objetivo: Fortalecer os vínculos e a comunicação frequente entre os membros do
grupo, organizando alguns assuntos por subgrupo específico por projeto. 

Comentários  adicionais: Regularmente  verificamos,  através  de  perguntas  que
exigem resposta, se todos os alunos estão acompanhando as mensagens. Como trata-
se de um grupo mais fechado que o do Facebook, pois não contém parceiros e
egressos, permite-se um pouco de informalidade. 



8. Canal no Youtube e Classroom

Frequência estimada: Atividade assíncrona        CH semestral estimada: 4 horas

Descrição: Canal com dezenas de vídeos didáticos produzidos pelo Prof. Hemerson
e que já conta com mais de 2.500 inscritos e mais de 310.000 visualizações.
Estes vídeos organizados por tópicos, mais uma série de atividades pedagógicas,
links para bibliografias e outros materiais didáticos ficam também disponíveis
através de um curso permanentemente aberto, mas de acesso restrito, no Google
Classroom. Para conhecer ao menos alguns dos fundamentos da área, todos os
membros são incentivados a assistir a alguns dos vídeos todo semestre. Link para
o canal: https://www.youtube.com/user/hpistori.

Objetivo: Facilitar  a  aprendizagem  de  conceitos  fundamentais  da  área  de
conhecimento principal do inovisão, a Visão computacional. Difusão da área de
pesquisa que precisa atrair mais alunos, pesquisadores e profissionais.

Comentários adicionais: O canal é o de maior audiência dedicado ao tema da visão
computacional em língua portuguesa no mundo. Algumas parcerias e alunos chegam
até o grupo através deste canal. 

9. Website do Inovisão 

Frequência estimada: Atividade assíncrona        CH semestral estimada: 4 horas

Descrição: O Website do Prof. Hemerson é uma ferramenta de organização e difusão
de diversas informações importantes sobre o grupo e contém entre outras coisas:
(1) todos os planos de trabalho, artigos, dissertações, teses, patentes dos
alunos e do grupo; (2) informações sobre os projetos em andamento e concluídos;
(3)  dicas  sobre  softwares  utilizados,  tutoriais,  principais  periódicos  de
interesse para o grupo, sugestões sobre como escrever artigos e projetos; (4)
links selecionados para sites com oportunidades de intercâmbio internacional.
Endereço do site: http://www.gpec.ucdb.br/pistori

Objetivo: Facilitar acesso a informações importantes sobre o grupo de pesquisa e
difundir o grupo internacionalmente pois boa parte do site está em inglês. 

Comentários  adicionais: Todos  os  alunos  precisam,  como  uma  das  primeiras
atividades depois de entrar no grupo, navegar e estudar com cuidado toda a
informação disponível no site, principalmente aquilo que o grupo já fez na área
do projeto que ele irá desenvolver. O site do Inovisão basicamente replica
muitas das informações que estão no site do Prof. Hemerson Pistori, sendo um
pouco menos utilizado. Cada projeto tem também seu próprio site e é mantido por
alunos.

10. Planilhona no Google Drive

Frequência estimada: Atividade assíncrona        CH semestral estimada: 2 horas

Descrição: Mantemos uma planilha de acesso restrito aos membros do Inovisão com
várias  abas  editáveis  pelos  alunos  e  que  servem,  entre  outras  coisas  para
controlar: (1) os horários de cada aluno e o local em que eles realizam seus
trabalhos no Inovisão; (2) os equipamentos e recursos materiais do grupo; (3) os
eventos e atividades realizadas pelo Inovisão.

Objetivo: Manter um controle, com a ajuda dos membros do grupo, dos horários,
locais, atividades e equipamentos do Inovisão. 

Comentários adicionais: Também utilizamos a planilha para anotar as necessidades
do grupo para estarem disponíveis quando surge algum edital.



11. Arquivo de Metas no Dropbox 

Frequência estimada: Mensal                       CH semestral estimada: 6 horas

Descrição: Temos uma pasta no Dropbox em que cada aluno possui um arquivo
editável com suas metas para o mês (ou para o período que o aluno julgar mais
adequado, mas nunca mais que um mês). Todos os alunos podem ver e acompanhar as
metas  dos  outros.  Uma  vez  por  mês,  no  mínimo,  o  aluno  deve  analisar  os
resultados obtidos no período anterior e estabelecer novas metas, seguindo a
estrutura e o formato usado por todos os membros do grupo. Um histórico do
desempenho em relação ao cumprimento das metas fica assim registrado.

Objetivo: Tornar um hábito o trabalho de planejamento e execução de metas.
Permitir  que  cada  aluno  saiba  o  que  todos  estão  fazendo  no  mês.  Avaliar
regularmente o andamento dos trabalhos de cada aluno.

Comentários adicionais: Deve-se buscar estabelecer metas cuja execução possa ser
verificada como a produção de um texto ou dados, construção de um software,
preparação de slides, etc. Cada aluno possui também uma outra pasta no Dropbox,
compartilhada com o orientador, onde deve ficar tudo aquilo que está sendo
produzido para que o orientador possa ter acesso fácil a qualquer momento. Esta
pasta deve ser mantida atualizada sempre. A qualquer momento o orientador pode
chamar algum aluno para tirar alguma dúvida sobre o planejamento e a execução
das metas.

12. Quarta dos Artigos Peculiares 

Frequência estimada: Mensal                       CH semestral estimada: 6 horas

Descrição: Na  primeira  quarta-feira  o  grupo  dedica  um  tempo  que  pode  ser
presencial, hangout, whatsapp ou troca de e-mails para discutir os artigos que
estão em construção, rejeições e aprovações recebidas e estratégias diversas
para aumentar a produtividade do grupo em termos de publicação em periódicos com
Qualis razoável e JCR.

Objetivo: Manter sempre alta a quantidade de artigos submetidos e aprovados não
deixando que o grupo esqueça da importância de se publicar os resultados tanto
para o progresso da ciência, como também para aumentar a capacidade do grupo de
captar  recursos,  atrair  novos  parceiros  e  alunos,  entre  outras  coisas  que
precisam de boa visibilidade do grupo através de publicações de alto impacto.

Comentários  adicionais: Esta  nova  atividade  foi  criada  em  2019  depois  que
identificamos que mais de 70 artigos do grupo estavam em construção, sendo que
vários  já  estavam  praticamente  prontos  mas  não  estavam  sendo  fechados  e
submetidos. Identificamos também um número alto de artigos que foram rejeitados
uma única vez e ficaram depois esquecidos. A quarta dos artigos peculiares busca
também resgatar artigos parados identificamos novos coautores para fazer o que
estava eventualmente faltando.



13. Semana no Pátio com o Orientador

Frequência estimada: Mensal                       CH semestral estimada: 6 horas

Descrição: Uma semana por mês é reservada para uma conversa informal com o
orientador no pátio da UCDB que pode acontecer individualmente ou em pequenos
grupos, dependendo da vontade dos próprios alunos e dos temas que serão tratados
na conversa. As conversas acontecem em diferentes dias e horários desta semana,
geralmente a primeira de cada mês.

Objetivo: Conversar em um ambiente menos formal, fora de laboratórios ou salas
de professores, sobre temas relacionados direta ou indiretamente com o trabalho
de  pesquisa  do  aluno.  O  tema  pode  ser,  por  exemplo,  uma  nova  ideia  sobre
conceitos, métodos e resultados da pesquisa; alguma dúvida sobre algum artigo
que está sendo estudado; apresentação de algum novo resultado; etc.

Comentários adicionais: O aluno pode abdicar do seu direito de ter esta conversa
mas precisará avisar, por e-mail, no máximo até o dia anterior. 


