
Plenária SIBGRAPI 2011 
 

UFAL, Maceió, 31 de agosto 2011, 17h – 19h 
 
 
Composição do Comitê Gestor da CEGRAPI 2011: 
 
Olga Regina Pereira Bellon (UFPR)  
Alexandre Falcão (UNICAMP)  
Carla Freitas (UFRGS)  
Hemerson Pistori (UFAL) 
Thomas Lewiner (PUC-Rio) 
 
Os tópicos apresentados pelo Comitê Gestor da CEGRAPI para discussão na 
plenária foram os seguintes: 
 
0) Comunicados. Tempo: 10 min.  
1) Apresentar o relatório técnico do SIBGRAPI 2011 e dos seus eventos 
associados. Relator: Thomas Lewiner e Ricardo Torres.  
2) Aprovar o orçamento do SIBGRAPI 2011. Relator: Adelailson Peixoto.  
3) Indicar e votar o local de realização do SIBGRAPI de 2013 e suas 
comissões. Relator: Olga Bellon e Luis Gustavo Nonato.  
4) Indicar e eleger o coordenador do comitê gestor da CEGRAPI. Relator: 
Olga Bellon.  
5) Indicar e eleger o representante de CG no comitê gestor da CEGRAPI que 
deverá ser substituído. Relator: Olga Bellon.  
6) Sobre SIBGRAPI 2012. Relator: David Menotti.  
7) Discussão sobre a criação de um periódico para publicação de artigos do 
SIBGRAPI. Relator: Luciana Nedel. 
 
Segue o relato de cada um dos tópicos acima descritos. 
 
1) Apresentar o relatório técnico do SIBGRAPI 2011 e dos seus eventos 
associados.  
 

Informações gerais: Houve quatro palestrantes convidados:  
Cláudio Silva, Alejandro Frery, Mathieu Desbrun e James Wang. 
 
Sobre os trabalhos submetidos: Houve 123 abstracts submetidos mas 
apenas 79 submissões finalizadas para full papers, sendo 46 aceitos. 
Nos tutoriais, foram submetidas 9 propostas, sendo 5 aceitas. Para o 
WTD, foram submetidos 32 artigos, sendo 22 de mestrado e 10 de 
doutorado, onde 31 foram aceitos. No WUW, foram 39 submissões, 
sendo 24 aceitos. No WGARI foram submetidos 14, sendo 11 aceitos. 
Para o Festival de Vídeo, foram submetidos 13 trabalhos, sendo 10 
aceitos. 
 
Special Issues: O SIBGRAPIʼ2011 terá uma Special Issue já confirmada, 



Journal of Mathematical Imaging and Vision. Além disso, haverá uma 
special issue de CG na The Visual Computer. 
 
Observações: 
a) Continua a tendência de queda no número de artigos submetidos ao 
track principal, mas nos sub-eventos (WTD, WUW) o número de 
submissões têm aumentado.  
b) Novamente a realização do WTD e do WUW junto ao coquetel de 
boas vindas do congresso se mostrou inadequada. Reforça-se a 
sugestão de que estes workshops não mais ocorram em conjunto com o 
coquetel. 

 
2) Aprovar o orçamento do evento do SIBGRAPI 2011. 
 

O SIBGRAPI'2011 obteve 201 participantes, sendo 125 estudantes. Foi 
apresentado o orçamento estimado, sendo ele: Receitas: Inscrições 
(R$19.297,00), Jantar (R$4.500,00), CNPq (R$27.000,00), CAPES 
(R$25.000,00), FAPEAL (R$10.000,00), Petrobrás (R$49.000,00), UFAL 
(R$9.620,00), INCTMat (R$7.513,20), SECTI – AL (16.200,00), Camisas 
(R$580,00). Total: R$168.710,20. Despesas: Estrutura do evento 
(R$20.800,00), Apoio técnico (R$24.228,00), Alimentação 
(R$42.644,88), Passagens+Hotel+Diárias (R$52.133,20), Material 
participantes (R$16.487,50), Publicações (R$8.980,00), Taxas 
(R$2.457,50). Total: R$167.731,08. Saldo estimado: R$80,00. O 
orçamento foi aprovado pelos membros da plenária. 

 
3) Indicar e votar o local de realização do SIBGRAPI 2013 e suas comissões. 
 

Foi informado que havia negociações e expectativa de encaminhamento 
de uma proposta da USP, coordenada pelo prof. Roberto Hirata, 
mantendo a tradição de realizar o SIBGRAPI em SP a cada 10 anos. A 
candidatura da USP acabou não sendo consolidada, sendo a decisão 
informada à coordenadora comitê gestor na semana anterior à plenária. 
A coordenadora informou que tinha conhecimento que seria 
encaminhada uma proposta com a candidatura da Universidad Católica 
San Pablo, coordenada pelo prof. Alex Jesus Cuadros-Vargas, para 
realização do evento em Arequipa, Peru. Em vista deste cenário, a 
coordenadora contatou o prof. Aldo von Wangenheim (UFSC), para que 
uma proposta fosse criada para realização do evento em Florianópolis. 
Assim, haveria pelo menos uma proposta para realizar o evento no 
Brasil. A proposta do prof. Aldo von Wangenheim estava ainda muito 
incipiente, visto que foi criada na véspera da plenária. A proposta do 
prof. Alex Jesus Cuadros- Vargas foi muito bem apresentada, e recebeu 
o apoio da plenária, tendo sido aprovada por unanimidade. A data exata 
do evento ainda será confirmada, mas será mantido o período de 
agosto. Como coordenadores do comitê de programa, foram indicados e 
aprovados os nomes dos profs Claúdio Silva (NYU-Poly) e Kim Boyer 
(Rensselaer Polytechnic Institute). 



4) Indicar e eleger o coordenador do comitê gestor da CEGRAPI. 
 

O comitê gestor da CEGRAPI indicou o nome do prof. Luis Gustavo 
Nonato em substituição à profa. Olga Regina Pereira Bellon, cujo 
mandato termina nesta plenária. Não houve nenhuma outra indicação. O 
prof. Luis Gustavo Nonato foi eleito por unanimidade como coordenador 
do comitê gestor da CEGRAPI para o período 2011- 2013. 

 
5) Indicar e eleger o representante de CG no Comitê Gestor do CEGRAPI. 

 
O comitê gestor da CEGRAPI indicou o nome do prof. Marcelo Siqueira 
em substituição ao prof. Thomas Lewiner, cujo mandato termina nesta 
plenária. Não houve nenhuma outra indicação. O prof. Marcelo Siqueira 
foi eleito por unanimidade representante da área de CG no Comitê 
Gestor. 

 
6) Convite para o SIBGRAPI 2012. 
 

O prof. David Menotti relatou os preparativos para o SIBGRAPIʼ2012, 
que ocorrerá em Ouro Preto e convidou os presentes a comparecerem 
ao evento. 

 
7) Discussão sobre a criação de um periódico nacional organizado pela 
CEGRAPI.  
 

Este item sera melhor elaborado a fim de refletir mais fielmente a 
discussão ocorrida na plenária e será submetido para aprovação em 
uma ata complementar. 

 
 
Comitê Gestor da CEGRAPI 
 
Luis Gustavo Nonato (USP) 
Carla dal Sasso Freitas (UFRGS) 
Hemerson Pistori (UFAL) 
Ricardo Torres (UNICAMP) 
Marcelo Siqueira (UFRN)	  


