
Plenária SIBGRAPI 2012 
 
Ouro Preto – MG, 24 de agosto de 2012 
 
Composição do Comitê Gestor da CEGRAPI 2012: 
 
Luis Gustavo Nonato (presidente Cegrapi)  
Carla Dal Sasso Freitas (chair Sibgrapi 2012)  
Hemerson Pistori (representante PI/CV)  
Ricardo Torres (chair Sibgrapi 2011)  
Marcelo Siqueira (representante CG/Vis) 
 
Os tópicos apresentados pelo Comitê Gestor da CEGRAPI para discussão na plenária 
foram os seguintes: 
 

0) Comunicações. 
1) Relatório técnico do SIBGRAPI 2012 e dos seus eventos associados.  
     Relatores: Carla Freitas e Luciano Silva. 
2) Aprovar o orçamento do SIBGRAPI 2012. Relator: David Menotti. 
3) Indicar e votar o local de realização do SIBGRAPI de 2014 e suas comissões.   
     Relator: Luis Gustavo Nonato. 
4) Indicar e eleger o representante de PI/CV no comitê gestor da CEGRAPI que 
      substituirá Hemerson Pistori. Relator: Luis Gustavo Nonato. 
5) Sobre SIBGRAPI 2013. Relator: Alex Cuadros-Vargas. 
6) Sibgrapi e a America Latina. Relator: Luis Gustavo Nonato. 
7) Discussão sobre o escopo e objetivos do WTD. Relator: Helio Lopes. 

 
Segue o relato de cada um dos tópicos acima descritos: 
 
0) Comunicações: 
 

Luis Gustavo Nonato comunicou que a SBC irá mudar a forma de aprovação dos 
eventos: simpósios tradicionais, como o Sibgrapi, serão pré-aprovados. Comunicou 
ainda que na reunião das comissões especiais foi recomendado que eventos 
colocalizados devem enviar pedido de financiamento em conjunto e não em separado. 
 
De acordo com o sistema SHINE, o SIBGRAPI é o melhor evento de computação 
nacional e está entre as 400 melhores conferências na área de computação em todo 
mundo. 
 
Grupos de interesse novos devem ser criados para que possam receber auxílio da 
SBC para organização de seus eventos. Porém, os grupos de interesse devem estar 
subordinados a uma comissão especial existente, lá permanecendo por 3 anos antes 
de almejarem se tornar uma comissão especial. 

 
O Sibgrapi recebeu uma proposta da Computers & Graphics para publicar, como uma 
special issue, os full papers aceitos no SIBGRAPI. Os papers teriam 2 ciclos de 
revisão e já iriam para a conferência aceitos na revista. Existe ainda a possibilidade 
de se publicar os artigos aceitos do SIBGRAPI na revista Computer Graphics Forum 
(uma solicitação deve ser encaminhada para a European Association for Computer 



Graphics).  
 
O assunto foi largamente discutido, tendo sido diversos pontos levantados, o quais 
devem ser esclarecidos antes de se tomar uma posição final:  
 

1. Todos os artigos irão para CGF?  
2. Permanecerão disponíveis na base IEEE Xplore? 
3. Como fica a questão do Qualis? 

 
Devido as dúvidas que surgiram e não tendo se chegado a um acordo, o assunto será 
discutido pela lista sbc-graf e será realizada uma votação eletrônica pelo sistema da 
SBC. 

 
1) Relatório técnico do SIBGRAPI 2012 e dos seus eventos associados. 
 

A prof. Carla Freitas comunicou que foram submetidos 103 artigos como full 
papers, sendo 45 aceitos. Foram submetidos 9 tutorias, sendo 6 aceitos; 37 artigos 
submetidos no WTD, sendo 31 aceitos; o WUW recebeu 29 submissões, sendo 27 
aceitas; o WGARI teve 39 submissões com 31 artigos aceitos; o WIVis recebeu 3 
submissões, todas aceitas; e o WIA recebeu 9 submissões sendo 7 aceitas.  

 
2) Aprovar o orçamento do SIBGRAPI 2012: 
 

O prof. David Menotti apresentou os números e o orçamento do Sibgrapi 2012. O 
evento contou com 284 participantes inscritos.  
 
Com relação ao orçamento: Sponsorship R$ 8.000,00; Inscrições R$49.046,89; 
FAPEMIG R$ 11,000,00; Capes R$ 30.000,00; CNPq R$ 30.000,00; UFOP R$ 
58.443,72; totalizando uma arrecadação de R$ 186.490,61. 
 
As despesas foram: Aluguel do local do evento R$ 15.725, 48; Material escritório 
R$ 11.135,34; Infraestrutura computacional R$ 14.676,00; Serviço terceiros R$ 
8.798,81; Palestrantes convidados R$ 33.008,39; Despesas com o comitê científico 
R$ 27.774,36; Coffee break, cocktail e jantar R$ 32.050,00; Transporte R$ 
7.450,00; Banners e cartazes R$ 4.200,00; evento cultural R$ 3.450,00; Cerimonial 
e organização R$ 12.750,83; Publicações R$ 14.726,83; Totalizando um gasto de 
R$ 185.745,36. 

 
3) Indicar e votar o local de realização do SIBGRAPI de 2014 e suas comissões: 
 

Diversas possibilidades foram levantadas, em particular, o nome de Mylene Farias 
(UnB) foi levantado para organizar o evento em Brasília. Foi discutida ainda a 
possibilidade de, em 2014, organizar o evento em Campinas. Luciano Silva e Olga 
foram convidados a organizar em 2015. Abriu-se ainda a possibilidade de 
organização no CENPES-Petrobras em 2016. 

  
 4) Indicar e eleger o representante de PI/CV no comitê gestor da CEGRAPI: 
 

Após amplo debate e sugestões de nomes, o prof. Siome Goldenstein foi eleito 
representante de PI/CV. 



 
5) Sobre SIBGRAPI 2013: 
 

O Prof. Alex Cuadros-Vargas, organizador geral, apresentou dados de transporte 
aéreo e terrestre, assim como de hospedagem. Apresentou ainda a infraestrutura da 
Universidade Católica San Pablo, onde ocorrerá o evento. Além do prof. Alex 
Cuadros-Vargas, o prof. Hélio Pedrini, da Unicamp, participará do comitê de 
organização. Os Progam Chairs serão Claudio Silva, Kim Boyer, Nina Hirata e 
Luciana Nedel. 

 
6) Sibgrapi e a America Latina:  
 

O prof. Nonato salientou a importância de todas as atividades técnicas do Sibgrapi 
serem realizadas em língua inglesa, incluindo seções de abertura e posters (posters 
devem estar escritos em língua inglesa). O prof. Nonato sugeriu organizar um painel 
durante o Sibgrapi 2013 ou 2014 com a presença de pesquisadores da América Latina 
respeitados em seus países de origem, encorajando grupos destes países a 
organizarem workshops ou eventos colocalizado com o SIBGRAPI. Uma divulgação 
mais efetiva do Sibgrapi na América Latina também deveria ser realizada, visando 
principalmente atrair alunos para virem estudar no Brasil. 

 
7)  Discussão sobre o escopo e objetivos do WTD:  
 

O prof. Helio Lopes fez comentários a respeito da forma como os alunos veem o 
WTD. É concurso ou workshop? Após argumentações, foi decidido que o prof. Helio 
enviaria seus comentários e sugestões para a CEGRAPI e lista sbc-graf para se definir 
um novo formato ou uma melhor definição de escopo. 

 
Não tendo nada mais a discutir, a sessão foi encerrada. 
 
Composição do Comitê Gestor da CEGRAPI:  
 
Luis Gustavo Nonato (presidente Cegrapi)  
Luciano Silva (chair Sibgrapi 2012) 
Siome Goldenstein (representante PI/CV)  
Luciana Nedel (chair Sibgrapi 2013) 
Marcelo Siqueira (representante CG/Vis)	  


