
Ata da Reunião Plenária da Cegrapi 2013

Arequipa, Peru – 07 de agosto de 2013

Composicã̧o do Comitê Gestor da CEGRAPI 2012:

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)

Os  tópicos  apresentados  pelo  Comitê  Gestor  da  CEGRAPI  para
discussão na plenária foram os seguintes:

1. Comunicações;
2. Relatório técnico do SIBGRAPI 2013 e dos seus eventos 

associados;
3. Aprovação do Orçamento do SIBGRAPI 2013;
4. Indicar e votar o local de realização do SIBGRAPI de 2014 e 

suas comissões;
5. Eleição do novo representante de CG/Vis no comitê gestor da 

Cegrapi;
6. Eleição do novo presidente da Cegrapi;
7. Proposta de Publicação dos Proceedings do SIBGRAPI na 

revista Computer Graphics Forum.

1) Comunicações

O prof. Luis Gustavo Nonato comunicou que a Springer está
com uma nova política para publicações de proceedings, os
quais podem ser disponibilizados como LNCS, que é indexado
na  IEEE Explore,  ACM Digital  Lib,  Scopus,  dentre  outros.  O
prof.  Nonato mencionou que esta pode ser  uma alternativa
interessante a ser analisada.

O CNPq está com orçamento limitado para financiar eventos
científicos  e  como  anunciado  na  reunião  das  comissões
especiais  na  CSBC,  eventos  de  pequeno  porte  e  de  pouco
impacto não terão prioridade, devendo estes se juntarem a
eventos de maior porte e visibilidade.

A  SBC  quer  ampliar  consideravelmente  o  número  de
associados. A comissão especial que atrair o maior número de
novos sócios será premiada pela SBC.



2) Relatório técnico do SIBGRAPI 2013 e dos seus eventos 
associados

A prof. Luciana Nedel comunicou que foram submetidos 122 artigos como full papers,
sendo 48 aceitos. Foram submetidos 09 tutorias, sendo 08 aceitos; 25 artigos
submetidos no WTD, sendo 20 aceitos; o WUW recebeu 23 submissões, sendo 18
aceitas. 

A prof. Luciana salientou ainda que 21 dos artigos submetidos apresentavam todos os
autores de fora do Brasil. 

3) Aprovação do Orçamento do SIBGRAPI 2013

O  prof.  Alex  Cuadros-Vargas  apresentou  os  números  e  o
orçamento  do  SIBGRAPI 2012.  O  evento  contou  com  266
participantes inscritos, sendo 148 do Peru, 104 do Brasil e os
demais de outros países. 

Com relação ao orçamento (Soles S$): 
IBM S$ 2,000.00; 
Google S$ 2,770,00; 
Inscrições S$ 91,839.54; 
Total arrecadado: S$ 96,609.54.

As despesas foram: 
Tramites Administrativos S$ 3,700.00; 
PropagandaS$ 2,000.00; 
Material S$ 7,780.10; 
Coffee Break e Coctail S$ 23,000.00; 
Passagens Convidados S$ 15,844.48; 
Hospedagem Convidados S$ 3,600,00; 
Evento Cultural S$1,300.00; 
Proceedings IEEE S$ 8,310.00; 
Internet S$ 3,324.00; 
SBC S$ 9,183.95; 
Infraestrutura S$ 4,900.00; 
Pessoal S$ 1,300.00;
Total dos gastos S$ 84,242.53

Assim,  o  SIBGRAPI apresentou  um  saldo  positivo  de  S$
12,367,01.

O prof. Alex salientou que as contas ainda não estão fechadas,
pois podem surgir algumas despesas da Universidade.



O prof. Hélio Lopes da PUC-Rio sugeriu que a porcentagem das
inscrições paga para a SBC deveria ser reduzida, uma vez que
serviços  oferecidos  pela  SBC,  como  o  gerenciamento  de
inscrições,  não  puderam  ser  utilizados,  já  que  o  Sibgrapi
aconteceu  fora  do  Brasil.  Tal  sugestão  foi  acatada  por
unanimidade dos membros presentes.

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

O prof. Moacyr Barbosa da Silva, da Fundação Getúlio Vargas
no  Rio  de  Janeiro,  apresentou  proposta  para  realização  do
SIBGRAPI 2014 na FGV-Rio de Janeiro. A proposta apresenta os
professores  Moacyr  B.  Da  Silva,  Asla  Sá  e  Paulo  Cesar
Carvalho como comitê organizador, sendo Anderson Rocha e
Diego Nehab os chairs de programa. A proposta foi debatida e
aprovada por unanimidade.

5) Eleição do novo representante de CG/Vis no comitê gestor da 
Cegrapi

O processo de eleição do novo membro do comitê gestor para
substituir  o  prof.  Marcelo  Siqueira  da  UFRN  ocorreu  da
seguinte  forma:  O  prof.  Nonato  convidou  os  membros
presentes a encaminharem suas candidaturas.  O prof.  Hélio
Lopes  da  PUC-Rio  e  o  prof.  Fernando Paulovich  da USP-São
Carlos  se  candidataram.  O  prof.  Hélio,  porém,  retirou  sua
candidatura. Aberta a votação, o prof. Fernando Paulovich foi
eleito por unanimidade dos presentes.

6) Eleição do novo presidente da Cegrapi

O prof. Luis Gustavo Nonato abriu o processo dizendo que não
seria candidato a reeleição e que apenas o prof. João Comba
da UFGRS havia manifestado interesse no cargo. O prof. Hélio
Lopes, porém, disse que também tinha interesse em concorrer
pelo  cargo,  apresentando-se  como  candidato.  Após
manifestação dos professores João Comba e Hélio Lopes na
defesa de suas candidaturas, o processo eleitoral foi realizado
em votação secreta  entre os  membros presentes  sócios  da
SBC. Após apuração, o prof. Hélio Lopes foi eleito por 8 (oito)
votos, tendo o prof. João Comba recebido 6 votos.

7) Proposta de Publicação dos Proceedings do SIBGRAPI na revista 
Computer Graphics Forum 

O  prof.  Nonato  iniciou  a  discussão  explicando  que  ele,
juntamente com o prof.  Manuel Oliveira – UFGRS enviaram,



como resultado da reunião da Cegrapi de 2012, proposta para
o corpo editorial da revista Computer Graphics Forum (CGF)
visando a publicação dos proceedings do SIBGRAPI na CGF. O
editor  chefe  da  CGF  respondeu  favoravelmente  à  proposta
apresentada,  colocando  porém algumas  condições,  como a
realização do processo de revisão em 2 ciclos via o sistema
ScholarOne. 

Uma vez que a revista CGF (qualis A2) é voltada para as áreas
de Computação Gráfica e Visualização, os membros das áreas
de  Processamento  de  Imagens  e  Visão  Computacional
manifestaram certo  receio  com a  proposta.  O  prof.  Nonato
explicou então que ele também encaminhou proposta para a
Elsevier com o intuito de que duas revistas daquela editora,
uma  voltada  para  Computação  Gráfica/Visualização  e  outra
para  Processamento  de  Imagens/Visão  Computacional,
publicassem  os  proceedings  do  SIBGRAPI.  Porém,  o  corpo
editorial  da  revista  da  área  de  Processamento  de
Imagens/Visão não concordou com a proposta, dizendo que as
revistas  desta  área  não  publicam  proceedings  de
conferencias. 

Após discussão, surgiu a proposta de que o SIBGRAPI, a partir
de 2014, contenha duas ``tracks’’ separadas, uma na área de
Computação Gráfica/Visualização e outra para Processamento
de Imagens/Visão Computacional, cada uma com seus chairs
e comitês de programa. Tal proposta foi debatida largamente
e votada pelos membros presentes, tendo sido aprovada por
unanimidade.

Com  relação  à  publicação  dos  proceedings  da  área  de
Computação Gráfica/Visualização na CGF,  surgiu a  proposta
de aceitar os termos da CGF desde que tal ação não impeça
que  os  proceedings  da  área  de  Processamento  de
Imagens/Visão  Computacional  continuem  sendo  publicados
pela IEEE. Tal proposta foi votada, tendo sido aprovada por 14
votos a favor, 4 contra e 2 abstenções.

Antes de encerrar a reunião o professor Nonato agradeceu a todos
pelo apoio durante seu mandato, especialmente com relação a sua
iniciativa de tornar o Sibgrapi uma conferencia Latino Americana. A
reunião foi então encerrada.

Composição do Comitê Gestor da CEGRAPI:

Hélio Lopes (presidente Cegrapi) 
Siome Goldenstein (representante PI/CV) 



Fernando Paulovich (representante CG/Vis)
Luciana Nedel (chair Sibgrapi 2013) 
Anderson Rocha (chair Sibgrapi 2014)


