
Plenária SIBGRAPI 2009 
 

PUC-Rio, Rio de Janeiro, 11 de outubro de 2009, 18h – 21h 
 
Os tópicos apresentados pelo Comitê Gestor da CEGRAPI para discussão na plenária 
foram os seguintes: 
 
0) Comunicados.  
1) Apresentar o relatório técnico do SIBGRAPI 2009 e dos seus eventos associados. 
Relator: Jacob Scharcanski e Luis Gustavo Nonato. Tempo: 20 min.  
2) Aprovar o orçamento do evento do SIBGRAPI 2009. Relator: Thomas Lewiner e 
Esteban Clua. Tempo: 10 min.  
3) Indicar e votar o local de realização do SIBGRAPI de 2011 e suas comissões. 
Relator: Vinícius Mello. Tempo: 10 min.  
4) Indicar e eleger o representante de CG no comitê gestor da CEGRAPI que deverá 
ser substituído. Relator: Hélio Lopes. 5 min.  
5) Indicar e eleger o presidente do comitê gestor da CEGRAPI que deverá ser 
substituído. Relator: Olga Bellon. Tempo: 5 min.  
6) Discussão sobre propostas do comitê gestor para novas definições no âmbito do 
SIBGRAPI. Relatora: Olga Bellon, Alexandre Falcão e Hélio Lopes. Tempo: 60 min. 
7) Convite para o SIBGRAPI 2010. Relatora: Carla Freitas. Tempo: 5 min. 
 
Segue o relato de cada um dos tópicos acima descritos. 
 
1) Apresentar o relatório técnico do SIBGRAPI 2009 e dos seus eventos 
associados. 
Informações gerais: Houve 4 palestrantes convidados:  Jean-Daniel Boissonnat, Olga 
Sorkine, Max Viergever, e Janusz Konrad.  
Sobre os trabalhos submetidos: Houve 108 submissões como full papers, 70 
(PI+VC+PR) e 38 (CG), sendo 44 aceitos (28 PI+VC+PR e 16 CG). Nos tutoriais, foram 
submetidas 8 propostas, sendo 6 aceitas. Para o WTD, foram submetidos 25 artigos, 
sendo 16 aceitos. No WUW, foram 23 submissões, sendo 18 aceitos. Foram 
submetidos 45 trabalhos para apresentação como poster, sendo 30 aceitos. Para o 
Festival de Vídeo, foram submetidos 37 trabalhos, sendo 15 aceitos. Algumas 
novidades foram: (1) uso de rank de notas (nenhum artigo com média inferior a 6.0 foi 
aceito; (2) aceite condicional (05 artigos foram aceitos condicionalmente a melhorias no 
texto); (3) não houve impressão dos proceedings pelo IEEE, apenas em CD (os artigos 
continuam incluídos na base IEEE Xplore) e os tutoriais também foram impressos 
apenas eletronicamente (e também vão constar da base IEEE Xplore), permitindo uma 
maior economia, menos tarefas, e maior flexibilidade nos deadlines; (4) inclusão da 
Eurographics como entidade participante do SIBGRAPI, através de contatos realizados 
pelo prof. Thomas Lewiner. Foram observados alguns pontos: (1) baixa qualidade das 
revisões; (2) alto índide de abstenção do TCP; (3) continua a tendência de queda no 
número de artigos submetidos.  



Sobre a publicação dos melhores artigos em periódicos internacionais: O prof. Luis 
Gustavo Nonato informou que a revista Computer Graphics Forum vai publicar os três 
melhores artigos em Computação Gráfica, a serem escolhidos dentre os que obtiveram 
melhores escores no SIBGRAPI. O prof. Jacob Scharcanski informou que não foi 
possível fazer parceria com periódico internacional na área de PI/CV/PR, e propôs a 
publicação dos melhores artigos nestas áreas no o Procedia, o novo periódico da 
Elsevier dedicado a edições especiais com os melhores artigos de anais de eventos.  
2) Aprovar o orçamento do evento do SIBGRAPI 2008. 
O SIBGRAPI'2009 obteve 342 participantes, sendo 232 estudantes. Foi apresentado o 
orçamento estimado, sendo ele: Receitas: R$ 33.150,00 (Petrobras), R$ 26.067,72 
(inscrições), R$ 20.000,00 (CNPq), R$ 20.000,00 (CAPES), R$ 9.540,00 (CNPq / 
INCTMat / IMPA), R$ 8.800,00 (FAPERJ), R$ 5.850,00 (PUC-Rio), R$ 3.944,43 (CNPq 
/ INRIA / Hélio), R$ 2.000,00 (CNPq / APV / Thomas), R$ 2.800,00 (UFF), Total: R$ 
132.152,15; Despesas: R$ 81.675,60 (estrutura do evento, incl. eventos sociais, 
transporte); R$ 21.482,50 (palestrantes, chairs), R$ 8.797,77 (JEMS e IEEE),    R$ 
7.304,34 (material congressista), R$ 4.050,16 (SBC), R$ 1.436,00 (cartazes / banners),         
R$ 1,387,81 (Taxas cartão e secretaria) Total: R$ 128.334,18. Saldo estimado: R$ 
3.818,32. O prof. Thomas ressaltou que a inscrição de estudantes foi a mais barata dos 
últimos anos, apenas R$50,00, sendo este um possível elemento motivador do 
aumento do número de inscrições nesta categoria. O orçamento foi aprovado pelos 
membros da plenária.  
3) Indicar e votar o local de realização do SIBGRAPI de 2011 e suas comissões. 
Candidatura 2011: Houve apenas a candidatura da UFAL, apresentada pelo prof. 
Vinícius Mello, que terá a coordenação do prof. Adelailson Peixoto da Silva. A cidade 
será Maceió e o local exato não foi definido, sendo apresentadas algumas opções: (1) 
o Centro de Convenções (por ter estrutura adequada e ser próximo de vários hotéis), 
(2) um hotel com capacidade adequada para o evento, (3) algum resort da região, e (4) 
a própria UFAL (sendo esta opção considerada a menos interessante por estar muito 
afastada dos hotéis); todas as opções apresentadas estão em Maceió. O período 
específico também não foi definido, sendo ressaltada a necessidade de se realizar o 
SIBGRAPI sem coincidência com eventos internacionais importantes, sugerindo-se que 
seja usada uma data próxima ao SIBGRAPI’2010 (30 de agosto a 4 de setembro). O 
prof. Vinícius, em nome da equipe proponente, se comprometeu a informar ao prof. 
Adelailson que o local específico do evento deve ser definido o quanto antes, devendo 
ser aprovado pelo comitê gestor da CEGRAPI. Em relação à indicação dos nomes dos 
coordenadores de programa, exigido para a candidatura, o prof. Vinícius acordou em 
fazer esta indicação após a reunião plenária mas ainda durante o SIBGRAPI’2009, 
devendo a mesma ser aprovada pelo comitê gestor da CEGRAPI antes do término do 
evento. Finalmente, a proposta foi aprovada pela plenária, condicional aos itens 
mencionados, que deverão ser aprovados em definitivo pelo comitê gestor da 
CEGRAPI. 
Pré-candidatura 2012: Foi mencionado o interesse do prof. David Menotti, da UFOP, de 
coordenar o SIBGRAPI’2012, com apoio do prof. Arnaldo Araújo da UFMG, sendo esta 
considerada como uma pré-proposta a ser confirmada na plenária do SIBGRAPI’2010, 
como de costume.  



OBS: Como coordenadores do comitê de programa, foram indicados os profs. Thomas 
Lewiner (PUC-Rio) e Ricardo Torres (UNICAMP), sendo aprovados ad referendum pela 
presidente do comitê gestor e ainda durante o SIBGRAPI’2009. 
4) Indicar e eleger o representante de CG no Comitê Gestor do CEGRAPI. 
O comitê Gestor da CEGRAPI indicou o nome do prof. Thomas Lewiner em 
substituição ao prof. Hélio Lopes, cujo mandato termina nesta plenária. Não houve 
nenhuma outra indicação. O prof. Lewiner foi eleito representante da área de CG no 
Comitê Gestor. 
5) Indicar e eleger o presidente do comitê gestor da CEGRAPI que deverá ser 
substituído. 
Não houve candidato e a atual presidente, profa. Olga Bellon, foi convidada a renovar o 
mandato por mais dois anos pelos membros do comitê gestor presentes, sendo o 
convite aceito. Assim, a profa. Olga Bellon assumirá a presidência do comitê gestor da 
CEGRAPI até a plenária do SIBGRAPI’2011. 
6) Discussão sobre propostas do comitê gestor para novas definições no âmbito 
do SIBGRAPI. 
Histórico: O comitê gestor da CEGRAPI discutiu amplamente, entre novembro de 2008 
e outubro de 2009, diversas medidas para melhorar os vários aspectos relacionados ao 
SIBGRAPI. Essas discussões foram consolidadas em reunião do comitê gestor, no dia 
10/10/2009, estando presentes a profa. Olga Bellon e os profs. Alexandre Falcão e 
hélio Lopes. O comitê preparou um conjunto de propostas a serem levantadas na 
plenária do SIBGRAPI’2009, dentre o que foi levantado durante as discussões, 
descritas a seguir.  
(1) Divulgar os outstanding reviews entre os alunos de doutorado e posdocs para 
motivar melhores revisões.  
(2) Solicitar maior atenção do TCP ao processo de revisão, que tem sido crítica 
constante da comunidade. 
(3) Reformular os tópicos para tornar o evento mais atual. 
Ficou acordado que os chairs de programa devem sugerir um conjunto de tópicos, a 
serem discutidos e aprovados pelo comitê gestor da CEGRAPI. 
(4) Estabelecer formalmente o Best Paper e o Best Student Paper do SIBGRAPI, como 
forma de motivar a submissão de artigos cada vez melhores. 
(5) Incluir uma pré-submissão de resumos dos artigos, a ocorrer uma semana antes do 
deadline de submissão dos artigos, de forma a ajudar a escolha dos revisores pelos 
chairs de programa. 
(6) O prof. Thomas Lewiner propôs na plenária a existência de um revisor principal, a 
ser escolhido pelos chairs de programa dentre os revisores de cada artigo. 
(7) Instituir apresentações em forma de poster para parte dos artigos aceitos como full 
papers.  
Aqui o objetivo foi reduzir o número de sessões em paralelo, dando maior espaço para 
os Workshops de Teses e Dissertações e de Undergraduate Works. A proposta inclui a 
eliminação da submissão em separado de artigos para apresentação como posters, 
devendo ser estudada pelos chairs de programa a possibilidade de haver uma seção 
de posters específica para trabalhos em andamento e/ou projetos. Pretende-se fazer 
com que os autores escolham a forma de apresentação (a ser confirmada pelos chairs 
de programa com base na melhor distribuição dos artigos aceitos). 



Os itens acima foram aprovados em plenária sem discussão.  
(8) Realização do SIBGRAPI em outros países.  
Houve a proposta de realização do SIBGRAPI no Peru, a ser organizado por 
pesquisadores deste país. O assunto foi discutido e a plenária entende que ainda não é 
momento para o SIBGRAPI ser realizado fora do Brasil. 
(9) Transformar o SIBGRAPI numa conferência guarda-chuva.  
Houve a sugestão de haver dois ou mais sub-eventos, de forma que os artigos fiquem 
segmentados em Computação Gráfica, Processamento de Imagens, Visão 
Computacional e Reconhecimento de Padrões, por exemplo. A plenária entende que 
no momento é melhor manter a comunidade integrada num único evento. 
(10) Incluir um Advisory Committee composto por pesquisadores seniors da 
comunidade.  
Neste item, houve a necessidade de esclarecimento à comunidade sobre o papel deste 
comitê. Foi estabelecido que este comitê terá como função aconselhar os chairs de 
programa, quando solicitado, e apoiar processos de revisão de difícil decisão ou 
conflitantes. Após diversas sugestões, foi aprovado que o comitê deverá ser composto 
por 10 membros: os 06 chairs de programa dos 03 SIBGRAPIs anteriores, mais 04 
membros seniors e de reconhecida liderança nas áreas do evento (02 escolhidos pelo 
comitê gestor da CEGRAPI e 02 escolhidos pelos chairs de programa do SIBGRAPI 
corrente). 
(11) Aprovar regra de submissão de artigos para Program Chairs.  
Foi proposto pelo comitê gestor que os chairs de programa não devem submeter 
artigos para o track principal do evento que coordenam. A proposta foi aprovada com 
apenas um voto contrário.  
(12) Sugestões de mudança no nome, com supressão do termo Brazilian, para 
promover mais submissões internacionais. Manter o acronym SIBGRAPI. 
O comitê gestor propôs: SIBGRAPI – Symposium on Graphics, Patterns and Images. 
Houve várias manifestações na plenária, mas o nome proposto acabou sendo um 
consenso e já estava por ser aprovado, quando o prof. Geovan Tavares propôs mudar 
Symposium por Conference por dois motivos: o Sy de Symposium poderia levar a um 
mal entendimento de que SIBGRAPI estava escrito errado; e o SIBGRAPI já é um 
evento com dimensões para ser uma conferência ao invés de simpósio. Sendo assim, 
foi aprovado o novo nome do SIBGRAPI: Conference on Graphics, Patterns and 
Images.  
7) Convite para o SIBGRAPI 2010.  
A profa. Carla Freitas relatou os preparativos para o SIBGRAPI’2010, que ocorrerá em 
Gramado e convidou os presentes a comparecerem ao evento.  
 
 
Comitê Gestor da CEGRAPI 
 
Prof. Alejandro Cesar Frery Orgambide 
Prof. Alexandre Xavier Falcão 
Prof. Luis Gustavo Nonato 
Profa. Olga Regina Pereira Bellon 
Prof. Thomas Lewiner 


