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Apresentação e Convite
O Simpósio Brasileiro de Computação Gráfica e Processamento de Imagens é um evento
tradicional nas áreas de Computação Gráfica, Processamento de Imagens, Visão Computacional,
Reconhecimento de Padrões e correlatas, reunindo, anualmente, pesquisadores, professores,
profissionais e estudantes que atuam ou tem interesse nos temas focados. É um evento da
Sociedade Brasileira de Computação.
O SIBGRAPI é um evento consolidado, inserido no calendário internacional de eventos das áreas
foco. Vários fatos destacam o SIBGRAPI entre os eventos internacionais científicos organizados no
Brasil e por pesquisadores e instituições do país. Seu comitê de programa é formado por
pesquisadores de renome no Brasil e no exterior. Os anais do evento vêm sendo publicados em
língua inglesa pela IEEE Computer Society Press desde 1997 e fazem parte da biblioteca digital
desta prestigiosa sociedade, contribuindo para o aumento da visibilidade do Brasil no cenário
científico internacional.
A 29a edição do SIBGRAPI está sendo organizada pelo Instituto de Ciência e Tecnologia da
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
(INPE), e será realizada em São José dos Campos de 4 a 7 de outubro de 2016. A coordenação geral
é responsabilidade do prof. Dr. Fábio Augusto Menocci Cappabianco.
O evento é integrado pelas seguintes atividades:
a) 12 sessões técnicas com apresentação orais e/ou posters de trabalhos selecionados por um
comitê de programa internacional;
b) 6 palestras de pesquisadores convidados (4 internacionais e 2 nacionais);
c) 6 tutoriais selecionados abordando temas atuais e/ou introdutórios sobre as áreas foco do
evento;
d) 5 Workshops envolvendo teses e dissertações, trabalhos de iniciação científica, aplicações
industriais, trabalhos em endamento e workshop com temas selecionados dentro da
temática do evento.
Conscientes de que a participação de sua empresa neste simpósio proporcionará grande
visibilidade da mesma junto à comunidade brasileira atuando em tecnologia de informação, com
chances concretas de um excelente retorno, vimos propor uma parceria na realização e na
divulgação do SIBGRAPI 2016. A seguir apresentamos as diferentes categorias de patrocínio e as
contrapartidas oferecidas pela organização do evento aos patrocinadores.

Lista de Benefícios
O conjunto completo de benefícios oferecidos pela organização, variando de acordo com a
categoria de patrocínio, é composto pelos seguintes itens:
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Banners: colocação de banner (0,90 m x 1,20 m) da empresa nos espaços destinados aos
coffee-breaks (obs: a produção, a confecção e o envio do banner para o local do simpósio
são de responsabilidade da empresa).



Logomarca nos banners do evento: divulgação da logomarca da empresa nos banners
oficiais do evento afixados em todas as salas e auditórios , bem como na fachada do centro
de eventos.



Material na pasta do evento: distribuição, dentro da pasta do participante, de um folheto
ou outro material promocional fornecido da empresa.



Logomarca nos anais do evento: divulgação da logomarca da empresa nos anais do
simpósio (em CD/pen-drive), que terão uma “tiragem” de pelo menos 300 unidades e serão
entregues aos participantes (bem como enviados a bibliotecas de todo o país).



Logomarca nos crachás: inserção do logotipo da empresa nos crachás, que serão utilizados
por todos os participantes e convidados.



Web site do evento: inserção do logotipo da empresa com link para sua própria homepage
a partir da página principal do evento.



Divulgação eletrônica: divulgação do nome da empresa patrocinadora em toda a
correspondência eletrônica enviada pela organização do evento para as listas de e-mail de
empresas do setor, da Sociedade Brasileira de Computação (SBC) e de sociedades afins.

 Inscrições cheias no evento: oferta de inscrições gratuitas para profissionais ou clientes
apontados pela empresa, que terão acesso a todas as atividades do evento.

Categorias de Patrocínio
Categoria
Banners da empresa
Logomarca nos banners do evento
Material na pasta do evento
Logomarca nos anais
Logomarca nos crachás
Web site do simpósio
Divulgação eletrônica
Inscrições cheias no simpósio
Valor (R$)

Diamante
√
√
√
√
√
√
√
3
20.000,00

Ouro
√
√
√
√
√
√
3
12.000,00

Prata
√
√
√
√
√
1
6.000,00

Bronze
√
√
√
3.000,00
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Sobre a Sociedade Brasileira de Computação
A Sociedade Brasileira de Computação (SBC) é uma instituição
acadêmica que, com mais de 35 anos de existência, tem sido
pioneira no fomento e no desenvolvimento da pesquisa científica
na área da Computação. Seu papel tem sido fundamental para a
criação de conhecimento e tecnologia genuinamente brasileiros,
estando aberta ao intercâmbio total na área de tecnologia de
informação com instituições do mundo inteiro. A SBC é membro da IFIP (International Federation
for Information Processing), sócia do CLEI (Centro Latinoamericano de Estudios en Informatica) e
afiliada da IEEE Computer Society.
Com o intuito de disseminar e criar ambientes de pesquisa e inteligência nacionais, a SBC promove
anualmente uma série de eventos, além de conceder premiações a trabalhos científicos que se
destaquem dentro da comunidade acadêmica. Dentre os atributos da Diretoria destaca-se
exatamente o de estabelecer um calendário oficial de eventos, em especial no que concerne à
realização do Congresso Anual da SBC. A SBC tem seu funcionamento regido por um estatuto, é
administrada por uma Diretoria e possui um Conselho, com funções deliberativas e normativas.
Atualmente, preside a diretoria da SBC o Prof. Lisandro Zambenedetti Granville, da UFRGS, tendo
como vice-presidente a Profa. Thais Vasconcelos Batista, da UFRN.
A Sociedade está organizada estruturalmente através de Secretarias Regionais e Delegados
Institucionais em instituições de ensino e pesquisa de vários estados do Brasil, os quais servem
como elo direto de comunicação com os sócios, além de promoverem diversas atividades e
eventos. Os associados, por sua vez, estão divididos em diversas categorias: fundadores, efetivos,
honorários, estudantes e institucionais.
Para tratar de assuntos específicos, a SBC está organizada em torno de 25 Comissões Especiais,
cada uma delas cobrindo uma diferente subárea de conhecimento específico da Computação.
Além de outras atividades, as Comissões Especiais são responsáveis pela organização de simpósios
científicos periódicos. As Comissões Especiais atuam de acordo com um regulamento próprio e se
utilizam do Guia de Eventos, que estabelece padrões para a realização de seus eventos científicos.
Uma dessas comissões, a CEGRAPI, é a responsável pela realização do SIBGRAPI.
Para tratar das questões de Ensino, a SBC mantém a permanente atualização do Currículo de
Referência e trata de assuntos de grande relevância através de seus Grupos de Trabalhos. A SBC,
através da Diretoria de Educação, organiza o Catálogo de cursos de Graduação, Pós-Graduação e
Especialização Lato Sensu distribuídos em todo o País.
Mais informações sobre a SBC podem ser obtidas em http://www.sbc.org.br/.
Informações sobre todas as edições do SIBGRAPI podem ser encontradas na página da Comissão
Especial (http://www.imago.ufpr.br/cegrapi).
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Contato sobre o SIBGRAPI 2016
Prof. Fábio Augusto Menocci Cappabianco
E-mail: cappabianco@unifesp.br
Fones: (11) 3385.4135 – ramal 9761
(19) 98178-9129

