
Ata da V Assembléia da Comissão Especial de Interação 
Humano-Computador da Sociedade Brasileira de 
Computação 
 
 
Às 16 horas e 6 minutos do dia 19 de outubro de 2004, em Curitiba, PR, durante a realização 

do IHC 2004 – VI Simpósio sobre Fatores Humanos em Sistemas Computacionais, reuniu-se 

a V Assembléia da Comissão Especial de Interação Humano-Computador da Sociedade 

Brasileira de Computação (CEIHC) e a Seção Local de IHC no Brasil do SIGCHI/ACM (BR-

CHI), presidida pela então coordenadora da Comissão, Profa. Simone Diniz Junqueira 

Barbosa, da PUC-Rio, a fim de deliberar sobre os seguintes itens em pauta: 

 
• Números do IHC 2004. 

• Comitê gestor da CEIHC/SBC. 

• Website da comunidade. 

• IFIP TC 13 e BR-CHI (SIGCHI/ACM). 

• BR-CHI (Eleições). 

• Próximos eventos. 

• Assuntos gerais.  

 

Estiveram presentes na assembléia os seguintes sócios da SBC: Simone Diniz Junqueira 

Barbosa, Otávio A Martins Netto, Silvia Amélia Bim, Alexandre Direne, Juliano Shimiguel, 

Maíra Greco de Paula, Milene Selbach Silveira, Laura Sánchez García, Luiz Ernesto Merkle, 

Andréa da Silva Miranda, Nelson Prugner, Cristiano Maciel, Alex Sandro Gomes, Maria 

Cecília C. Baranauskas, José Luiz T. Nogueira, Sérgio Roberto P. da Silva, Macilon Araújo 

Costa Neto, Vânia Paula de Almeida, Junia Coutinho A. Silva, Amanda M. Melo, Manoel 

Dantas Macedo Filho, Josemeire Machado Dias, Clarisse Sieckenius de Souza, Raquel O. 

Prates e Celso Socorro Oliveria. 

Além dos sócios da SBC, também participaram da assembléia: Bruno Santana da Silva, 

Tatiana Bettanzo da Costa, Celmar Guimarães da Silva, Tatiana Pontual Falcão, Eduardo 

Hideki Tanaka, Fernanda Palhares, Fernanda Petrarca Rodrigues, Adéle Malta Pontes, 

Clarissa Maria de A. Barbosa, Maria Lúcia A. Seixas, Adriana Holtz Betiol, Aparecido 

Fabiano P. de Carvalho, Ana Maria Nicolaci, Laa Shibelsky Godoy Piccolo, Sonia Mayumi 

Kutiishi, Clodis Boscarioli, Ubirajara de Lucena, Thaís Chiappetta Salgado, Carla Faria 



Leitão, Frederick van Amstel, Maria Júlia S. Benini, Gil Barros, Ricardo Orlando, André Luiz 

Brandão e Cássio da Pieva Ehlers. 

A coordenadora do CEIHC deu início à assembléia e apresentou a pauta aos participantes, 

passando, em seguida, para a discussão de seus respectivos itens. 

Números do IHC 2004 
 
A profa. Simone Barbosa apresentou informações referentes aos artigos submetidos e aceitos 

no IHC 2004. Essas informações, apresentadas graficamente, proporcionaram uma 

visualização da distribuição de artigos submetidos e aceitos em função da instituição, dos 

estados brasileiros ou de países de origem dos autores.  

A profa. Simone Barbosa ressaltou ainda que os artigos aceitos possuíam autores principais 

oriundos de uma diversidade maior de regiões brasileiras, quando comparado a diversidades 

observadas em edições anteriores do IHC. 

Complementando as informações apresentadas, o prof. Sérgio Silva afirmou que a relação 

entre artigos submetidos e artigos aceitos foi igual a 3 por 1.  

Comitê gestor da CEIHC/SBC 
 
A profa. Simone Barbosa, coordenadora da CEIHC/SBC, apresentou os nomes de membros e 

o conjunto de atividades sob o escopo de responsabilidades do respectivo comitê gestor. 

Dentre as atividades sob responsabilidade da CEIHC/SBC, Simone Barbosa destacou que até 

2004 o comitê atuou como conselho consultivo, se prontificando a auxiliar a comunidade na 

execução de atividades de forma geral, como por exemplo, na realização dos eventos de IHC.  

Ainda segundo Simone Barbosa, o comitê gestor da CEIHC/SBC assume, a partir de então, 

um comportamento mais intenso no que se refere à execução de atividades futuras, 

acompanhando detalhadamente o planejamento (cronograma, papéis e atribuições, etc.) e a 

realização dos eventos, sem, no entanto, tirar a autonomia dos respectivos organizadores.  

Website da comunidade 
 
A profa. Simone Barbosa apresentou um conjunto de problemas identificados e solucionados 

no website da comunidade de IHC.  Além disso, a professora informou que as próximas 

atividades referentes ao website serão: 

 



• Atualização de informações referentes as pessoas afiliadas à comunidade através do 

website anteriormente hospedado no servidor da SBC (atualmente hospedado no 

servidor do Semiotic Engineering Research Group – PUC/Rio). 

• Desenvolvimento e inclusão de mecanismos que proporcionem a membros voluntários 

da comunidade de IHC realizar edições sobre o conteúdo apresentado no website. 

 

Neste contexto, a profa. Laura Sánchez sugeriu a utilização de ferramentas de publicação Web 

a que todos tenham acesso. No entanto, a profa. Simone Barbosa destacou a importância de 

limitar o acesso de edição ao conteúdo apresentado no website.  

Finalizando a discussão sobre o website da comunidade de IHC, Simone Barbosa solicitou o 

envio de sugestões para a IHC-L e a colaboração da comunidade durante a execução das 

atividades de atualização do website.  

IFIP TC 13 e BR-CHI (SIGCHI/ACM) 
 
A profa. Cecília Baranauskas, representante brasileira no IFIP TC 13, apresentou informações 

sobre o que é e quais são os objetivos do órgão. Em especial, a professora enfatizou os 

auxílios disponíveis na IFIP para países em desenvolvimento, como por exemplo, o Brasil.  

Cecília Baranauskas destacou ainda as dificuldades financeiras encontradas para participar 

das reuniões da IFIP TC 13 (ausência de recursos financeiros para auxílio transporte e demais 

despesas de deslocamento). Entretanto, apesar das dificuldades encontradas, a professora 

afirmou que foi possível participar das reuniões anteriores utilizando recursos financeiros 

adquiridos para apresentação de trabalhos de sua autoria no INTERACT – evento realizado 

historicamente em conjunto com as reuniões da IFIP TC 13.  

Simone Barbosa, de forma equivalente à professora Cecília Baranauskas, apresentou 

informações referentes ao BR-CHI (sessão local do SIGCHI no Brasil), destacando os 

benefícios oferecidos à comunidade de IHC brasileira: 

• Descontos para afiliação na ACM (http://www.acm.org/membership/L2-3/). 

• Participação de pesquisadores estrangeiros ligados à ACM em eventos de IHC 

realizados no Brasil. Neste caso, as despesas de transporte são de responsabilidade da 

ACM. 



Finalizando a discussão sobre o IFIP TC 13 e o BR-CHI, as professoras Cecília Baranauskas e 

Simone Barbosa informaram que encontram-se disponíveis para a discussão de dúvidas 

relacionadas respectivamente à IFIP TC 13 e ao BR-CHI. 

BR-CHI (Eleições) 
 
A profa. Simone Barbosa apresentou uma listagem de nomes e respectivas funções que 

constituíam uma chapa única de candidatura à coordenação do BR-CHI: 

• Elizabeth Sucupira Furtado, UNIFOR – coordenadora. 

• Kênia Sousa, UNIFOR – vice-coordenadora. 

• Vládia Célia Pinheiro, UNIFOR – secretária.  

A pedido dos membros da chapa candidata a professora Simone Barbosa apresentou uma 

justificativa para suas ausências. Em seguida, explanações detalhadas sobre a plataforma de 

atividades proposta também foram apresentadas pela professora. 

A profa. Simone Barbosa, após discutir e esgotar dúvidas oriundas de membros da 

comunidade de IHC referentes as atividades constituintes da plataforma proposta, colocou em 

votação a eleição da chapa candidata à coordenação do BR-CHI. 

Por maioria de votos a chapa candidata foi eleita para a coordenação do BR-CHI. 

Próximos eventos 
 
A profa. Simone Barbosa informou à comunidade de IHC que no ano de 2005 será realizado o 

CLIHC 2005, que como decidido em assembléia anterior, será intercalado anualmente com o 

IHC. 

CLIHC 2005 
A profa. Cecília Baranauskas, co-chair do CLIHC 2005, apresentou informações sobre o 

evento tais como o local e a data de realização do mesmo, Cuernavaca, México, no período de 

23 a 26 de outubro de 2005.  

Com o intuito de registrar o histórico do CLIHC, a profa. Clarisse Sieckenius apresentou 

informações sobre a primeira edição do evento realizada em 2003 na cidade do Rio de 

Janeiro, Brasil. A professora informou que o evento surgiu com o intuito de consolidar a 

comunidade latino-americana de IHC. Além disso, informou que foram submetidas duas 

propostas de sede para realização da edição de 2005, uma no México e outra no Chile. 



A profa. Cecília Baranauskas, ao retomar a palavra, apresentou os desafios de participar da 

organização de um evento a ser realizado em outro país (México). Cecília Baranauskas 

aproveitou a oportunidade para convidar os membros da comunidade de IHC presentes para 

participar do CLIHC 2005 na qualidade de autores de artigos. 

Complementado as informações da professora Cecília Baranauskas, a professora Clarisse 

Sieckenius informou que houve um superávit no orçamento do CLIHC 2003. Além disso, 

Clarisse Sieckenius informou que foi definido que o valor do superávit será dividido em 

partes iguais entre as comunidades de IHC do Brasil e do México. Além disso, a professora 

informou que o valor referente a parte brasileira será utilizado através do apoio de 

deslocamento a autores brasileiros com artigos aceitos no CLIHC 2005. 

A profa. Simone Barbosa solicitou à professora Clarisse Sieckenius que fosse repensado o 

cálculo de divisão do valor de superávit entre Brasil e México, considerando para isso a 

previsão de maiores gastos com deslocamento dos autores brasileiros quando comparado com 

a previsão de gastos dos autores mexicanos. 

Finalizando, a profa. Clarisse Sieckenius discutiu os benefícios da participação de estudantes 

voluntários durante a organização e realização CLIHC 2003. Neste sentido, a professora 

destacou o interesse de participação de estudantes voluntários no CLIHC 2005. 

IHC 2006 
A profa. Simone Barbosa apresentou a candidatura da UFRN para sede de realização do IHC 

2006, sob a coordenação geral do professor Jair Cavalcanti Leite e coordenação de programa 

da professora Raquel de Oliveira Prates.  

Simone Barbosa informou ainda que os proponentes apresentarão em breve uma proposta 

formal para realização do evento. 

Complementando as palavras da professora Simone Barbosa, a profa. Raquel Prates lembrou 

que no mesmo ano será realizado pela UFRN os eventos SBES e TIL, conciliando, desta 

forma, com o caráter itinerante do IHC dentre os eventos de outras demais áreas da 

computação. 

A profa. Simone Barbosa solicitou à comunidade de IHC presente que se manifestasse caso 

alguma outra proposta de sede para realização do IHC 2006 existisse. No entanto, nenhum 

dos presentes manifestou o referido interesse. 

Por maioria de votos a candidatura da UFRN foi aprovada como sede de realização do IHC 

2006. 



A profa. Laura Sánchez, com intuito de apoiar a realização das próximas edições do IHC, se 

propôs a redigir um relatório referente a organização do IHC 2004, relatando as dificuldades, 

soluções, acertos e desacertos do evento.  

Como complemento, a professora Clarisse Sieckenius destacou brevemente a importância e as 

principais diferenças existentes entre o relatório a ser redigido para auxílio na organização das 

próximas edições do evento e o relatório a ser enviado à SBC. 

INTERACT 2007 
A profa. Simone Barbosa apresentou à comunidade de IHC uma proposta para sediar no 

Brasil o INTERACT 2007, sob sua respectiva coordenação geral em conjunto com o 

professor Júlio Abascal (Espanha), assim como sob a coordenação de programa da professora 

Cecília Baranauskas (Unicamp) e do professor Philippe Palanque (França). 

A profa. Laura Sánchez questionou a realização dos eventos IHC e CLIHC considerada a 

possibilidade de realização do INTERACT 2007 no Brasil. Como resposta, a professora 

Clarisse Sieckenius informou que na circunstância de realização de dois eventos da área no 

país (em um mesmo ano) estes seriam realizados em conjunto.  

A profa. Cecília Baranauskas destacou que a discussão sobre o INTERACT 2007 referia-se 

exclusivamente ao envio de uma proposta de sede brasileira para realização do evento, e não 

necessariamente na definição conclusiva do país sede. 

Cristiano Maciel questionou sobre o local em que possivelmente seria realizado o 

INTERACT 2007. Simone Barbosa informou então que o local seria a cidade do Rio de 

Janeiro, considerando os benefícios da realização de um evento internacional na cidade no 

mesmo ano, os Jogos Pan-americanos de 2007. 

Por maioria de votos a proposta de candidatura brasileira a sede do INTERACT 2007 foi 

aprovada pelos membros da comunidade de IHC presentes. 

Assuntos Gerais 
 
Conforme solicitação da profa. Laura Sánchez, a professora Clarisse Sieckenius apresentou 

informações sobre o funcionamento do Qualis/CAPES. Neste momento, Clarisse Sieckenius 

comentou a importância de não utilizar o Qualis como um guia de publicações. Clarisse 

Sieckenius lembrou ainda que uma característica intrínseca da área de IHC, a 

interdisciplinaridade, não é valoriza pelo Qualis/CAPES.   



A profa. Clarisse Sieckenius destacou a proposta de diferentes categorias e tipos de 

publicação para a área de IHC, mantendo, contudo, o seu foco no fomento à 

interdisciplinaridade. A professora sugeriu à comunidade publicar extensões dos melhores 

artigos do IHC em periódicos internacionais. 

A profa. Simone Barbosa divulgou o CHI 2005, apresentando, portanto, além da participação 

como autor de artigos, outras formas de participação no evento: late-breaking results, 

doctoral consortium, development consortium. 

Por fim, as professoras Simone Barbosa e Clarisse Sieckenius incentivaram a comunidade de 

IHC a pesquisar por conferências onde seus trabalhos tenham mais oportunidade de serem 

aceitos, considerado o elevado índice de rejeição de trabalhos nas principais conferências 

internacionais. Como ilustração, as professoras relataram experiências de renomes da área que 

tiveram seus trabalhos rejeitados em grandes conferências e que conseqüentemente foram 

aceitos em outras conferências com um foco mais específico.  

Esta ata foi redigida por Bruno Santana da Silva e Otávio A Martins Netto e Simone Diniz 

Junqueira Barbosa. 


