
Plenária SIBGRAPI 2008 
UCDB, Campo Grande, 13 de outubro de 2008, 16h45 – 19h45 

 
Os tópicos apresentados pelo presidente do Comitê Gestor da CEGRAPI para discussão na plenária foram 
os seguintes: 
 
1) Apresentar o relatório técnico do SIBGRAPI 2008 e dos seus eventos associados.  
Relatores: Marcelo Walter e Cláudio Jung. Tempo: 20 min. 
2) Aprovar o orçamento do evento do SIBGRAPI 2008.  
Relatores: Hermeson Pistori e Marcelo Siqueira. Tempo: 10 min. 
3) Indicar e eleger o representante de PI no Comitê Gestor do CEGRAPI.  
Relator: Olga Bellon. Tempo: 5 min. 
4) Indicar e votar o local de realização do SIBGRAPI de 2010 e suas comissões.  
Relator: Hélio Lopes. 15 min. 
5) Regimento da CEGRAPI. Relatores: Hélio Lopes e Olga Bellon. 30 min. 
6) Assuntos gerais.  
6.1) IAPR. Relator: Hemerson Pistori. Tempo: 5 min 
6.2) Proposta SIBGRAPI'2011. Relator: Dimas Morera. Tempo: 5 min. 
6.3) Novidades sobre a publicação pelo IEEE. Relator: Jacob Scharkanski. Tempo: 5 min.  
6.4) Discussão sobre o rumo do SIBGRAPI. Relator: Marcelo Walter. Tempo: 15 min. 
6.5) Chamada para o SIBGRAPI’2009. Relatores: Thomas Lewiner. Tempo: 5 min.  
 
Segue o relato de cada um dos tópicos acima descritos. 
 
1) Apresentar o relatório técnico do SIBGRAPI 2008 e dos seus eventos associados. 
Informações gerais: O SIBGRAPI'2008 obteve 159 inscritos sem os isentos e 178 com estes. Houve 72 
inscrições de estudantes, sendo 4 deles associados à SBC. O Estado com maior número de participantes 
foi SP, com 51 inscrições. Houve 5 palestrantes convidados: James L. Crowley (INRIA Grenoble), Jos Stam 
(Autodesk), Alisson Sol (Microsoft), William Pratt (Pixelsoft), e Nelson Mascarenhas. A palestra de William 
Pratt foi realizada através do Skype.  
Sobre os trabalhos submetidos: Houve 107 submissões como full papers, sendo 39 aceitos, levando a uma 
taxa de aceitação foi de 35%. Foi observado pelo prof. Cláudio Jung que 70% das submissões foram 
realizadas no último dia. Nos tutoriais, foram submetidas 6 propostas, sendo 4 aceitas. Para o WTD, foram 
submetidos 18 artigos, sendo 15 aceitos (11 mestrado e 4 doutorado). No WUW, foram 32 submissões, 
sendo 29 aceitos. Foram submetidos 29 trabalhos para apresentação como poster, sendo apenas 19 
aceitos (65% de aceitação). Para o Festival de Vídeo, foram submetidos 27 trabalhos, sendo 22 aceitos 
(81% ed aceitação). No Festival, foi feita uma tentativa para votação on-line mas esta não ficou 
operacional. No WAGAE, houve apenas 3 submissões, e todas foram aceitas. Foi ressaltada a participação 
da EMBRAPA em uma mesa redonda sobre o tema. 
Sobre a publicação dos melhores artigos em periódicos internacionais: O prof. Marcelo Walter informou que 
acordou com a profa. Nádia Thalmann a publicação anual de 6 artigos, entre os 8 que obtiveram melhores 
escores no SIBGRAPI, no periódico The Visual Computer. O prof. Cláudio Jung levantou a questão da 
dificuldade em se manter uma parceria com algum periódico internacional na área de PI, e sugeriu que seja 
tentada uma parceria com o periódico Pattern Recognition Letters.  
 
2) Aprovar o orçamento do evento do SIBGRAPI 2008. 
Foi apresentado o orçamento estimado, sendo ele: Receitas: R$38.000,00 (inscrições), R$25.000,00 
(CNPq), R$20.000,00 (CAPES), R$20.000,00 (PETROBRAS), R$3.000,00 (CREA), R$5.000,00 (Microsoft). 
Despesas: R$5.777,00 (SBC), R$22.824,00 (eventos sociais e transportes (R$8.000,00)), R$29.629,00 
(anais e material), R$6.000,00 (tutoriais), R$27.000,00 (despesas com palestrantes e coordenadores), 
R$3.500,00 (divulgação). Saldo estimado: R$16.000,00. O orçamento foi aprovado pelos membros da 
plenária.  
 



3) Indicar e eleger o representante de PI no Comitê Gestor do CEGRAPI. 
O comitê Gestor da CEGRAPI indicou o nome do prof. Alexandre Falcão em substituição ao prof. Alejandro 
Frery, cujo mandato termina nesta plenária. Não houve nenhuma outra indicação. O prof. Falcão foi eleito 
representante da área de PI no Comitê Gestor. 
 
4) Indicar e votar o local de realização do SIBGRAPI de 2010 e suas comissões. 
Houve apenas a candidatura da UFRGS, sob coordenação da profa. Carla Freitas. O local proposto foi o 
Centro de Eventos da FAUFRGS/UFRGS, em Gramado, e foi demonstrado que o mesmo possui condições 
adequadas para a realização do SIBGRAPI. O período específico não foi definido, sendo o local reservado 
para o evento entre 03 a 16 de novembro de 2010. O prof. Nelson Mascarenhas ressaltou a necessidade 
de se realizar o SIBGRAPI sem coincidência com eventos internacionais importantes em PI, tal como o 
IEEE ICIP. Também foi sugerido a antecipação da data em que normalmente é realizado o SIBGRAPI, de 
forma a evitar coincidência com outros eventos e permitir uma maior participação de pesquisadores do 
Hemisfério Norte. A profa. Carla se comprometeu a definir uma data, a posteriori, que não fosse conflitante 
com este evento e verificar a viabilidade de antecipar o SIBGRAPI para outro mês. Como coordenadores 
do comitê de programa, foram indicados a profa. Olga Bellon e o prof. Cláudio Esperança. Os profs. Carla 
Freitas, Luciana Nedel, João Comba, e Manuel Oliveira foram indicados para compor o comitê de 
organização. A profa. Carla sugeriu anda a criação de coordenadores de finanças e publicidade. Após a 
exposição da profa. Carla a proposta foi aprovada pelos membros da plenária. 
 
5) Regimento da CEGRAPI. 
Foi ressaltado que a proposta de regimento foi encaminhada à lista sbc-graf. Os membros da plenária 
aprovaram a proposta de que o Comitê Gestor fará as modificações necessárias, segundo sugestões de 
seus membros e de outras já levantadas em reuniões plenárias anteriores, e também a aprovação do 
regimento dentro do comitê. Após sua aprovação o regimento deverá ser encaminhado à SBC. 
 
6) Assuntos Gerais. 
IAPR: Foi informado pelo prof. Hemerson que a proposta encaminhada por pesquisadores brasileiros, 
encabeçada pelo prof. Roberto Cesar, para sediar o IWCIA'2009 no Brasil, perdeu para a proposta do 
México. Também foi informado que a profa. Olga Bellon irá representar o Brasil na reunião da International 
Association of Pattern Recognition, a ocorrer durante a 19th International Conference on Pattern 
Recognition, entre 8 e 11 de dezembro de 2008, em Tampa-USA. 
Proposta SIBGRAPI'2011: O prof. Dimas Morera, que inicialmente havia proposto coordenar a execução do 
SIBGRAPI'2010 pela UFAL, em Maceió, informou que tem grande interesse em sediar o SIBGRAPI'2011.  
Novidades sobre a publicação pelo IEEE: O prof. Jacob Scharkanski ressaltou que historicamente o 
SIBGRAPI tem gastado muita verba para os anais. Por este motivo, este prof. Está realizando uma 
tentativa de colocar o IEEE como Sponsor, reduzindo custo de impressão e mantendo os anais na base 
IEEE Xplore. 
Discussão sobre o rumo do SIBGRAPI: O prof. Marcelo Walter iniciou uma discussão sobre o futuro do 
SIBGRAPI, levantando questões tais como: Qualis, internacionalização do evento, diminuição no número 
de submissões e participantes do evento nos últimos anos, perfil diferencial do evento pois agrega CG e PI. 
As manifestações que se seguiram foram na direção de aumentar a motivação e agregar alunos ao evento, 
por exemplo, na forma de tutoriais mais básicos. Foi proposta a criação de uma comissão para discutir o 
tema e apresentar sugestões.  
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