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A assembléia da Comissão Especial de Interação Humano-Computador (CEIHC) da Sociedade Brasileira de 

Computação (SBC) ocorreu durante a realização do IHC+CLIHC 2011, contando com 66 participantes, e sendo 

presidida por sua atual coordenadora, Milene Selbach Silveira (PUCRS). 

No início da reunião Milene apresentou a pauta a ser trabalhada na mesma: 

 Composição atual 

 IHC + CLIHC 2011 

 Próximos IHC 

 CEIHC em 2011 

 Regimento 

 Representações Internacionais 

 Composição nova 

 Assuntos gerais 

Composição atual da CEIHC 

Quanto à composição atual, Milene explicou à audiência sua regra de composição: coordenadores de programa 

do IHC anterior (2008), do atual (2010) e do próximo (2011, no caso o evento em questão); como tivemos um 

coordenador brasileiro na edição do CLIHC 2009 este também faz parte da comissão e, para composição das 5 

representações, um representante regional (votado na reunião anterior da comunidade, durante o IHC2010). 

Assim a composição da CEIHC para o período 2010-2011 foi a seguinte: 

 IHC 2008: Lucia Filgueiras e Marco Winckler 

 CLIHC 2009: Elizabeth Furtado 

 IHC 2010: Milene Silveira (coordenadora) 

 IHC + CLIHC 2011: Clarisse de Souza 

 Representante regional: Cristiano Maciel 

Relatos sobre o IHC + CLIHC 2011 

Para apresentar os dados do evento atual (IHC + CLIHC 2011) foram chamados os coordenadores de organização 

e de programa. 

Quanto à organização, Alex Sandro Gomes relatou: 

 A experiência com o novo sistema da SBC, destacando que a migração ocorreu sem problemas. 

 O número total de 153 inscritos no evento, sendo destes, 104 pagantes e 14 isentos. 

 A demanda dos workshops, com 13 inscritos no WEIHC e 12 no de Web Social. 

 A média de 5 inscritos nos Tutoriais. 
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Quanto ao programa, Clarisse de Souza e Alfredo Sanchez relataram: 

 A história do CLIHC, que teve sua 1ª edição em 2003, quando Clarisse e Alfredo foram os coordenadores 

gerais, e depois teve edições intercaladas com o IHC até este ano, quando os dois foram realizados em 

conjunto. 

 Dentre os desafios que os coordenadores de programa enfrentaram, destacaram-se: 

o O trabalho aos pares nas coordenações das diferentes categorias do evento: brasileiros + latino-

americanos  (representando IHC e CLIHC, respectivamente). 

o O desafio de costurar desde a montagem do Comitê de programa até a colaboração 

intercultural de todas as categorias. 

o O programa diversificado. 

 Quanto aos números do evento, Clarisse relatou: 

o Membros do CP:  

 Falantes nativos português: 51% (29) 

 Língua Espanhola: 44% (25) 

 Outras línguas: 5% (3) 

o Submissões (Full Papers): 

 Brasil: 86% (80) 

 Língua Espanhola: 7.6% (7) 

 Outra língua: 5% (5) 

o Total de revisões não entregues: 

 Por falantes nativos do Português: 26% (6) 

 Por Espanhóis: 70% (16) – motivo: a grande maioria por ser de artigos em português 

 Outra lingua: 4% (1) 

o Nível de aceite por região: 

 Brasil: 84% (do conjunto geral de artigos aceitos) – 33.8% dos trabalhos brasileiros foram 

aceitos  

 De origem Latino-Americana: 16% (do conjunto geral de artigos aceitos) - 71.4% dos 

trabalhos latino-americanos foram aceitos 

o Submissões  

 Posters: 22 submissões – 31.9% de aceite (8+1)  

 Workshop: 4 submissões - (3 aceites e 1 cancelamento) 

 Tutoriais: 9 submissões - (6 aceites) 

Próximas Edições do IHC 

Milene relembrou aos presentes que, conforme apresentado e votado na última assembléia (durante o 

IHC2010), o próximo evento (IHC2012) seria em Cuiabá, e os coordenadores do evento foram chamados para 

uma breve divulgação do evento: 

 Coordenação de Organização: Cristiano Maciel e Patrícia de Souza 

 Coordenação de Programa: Junia Anacleto e Vania Neris 
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 Local: Cuiabá, MT 

 Datas: 

o Realização: 5 a 8 de novembro de 2012 

o Submissão (provável): 28 de junho de 2012 

 Tema: A natureza da/na interação 

Milene chamou Simone Barbosa para apresentar a proposta para realização do IHC2013, em organização 

conjunta com o WebMedia, SBBD e SBSC, possivelmente em Salvador. Simone falou que esta ainda é uma 

proposta informal, mas seria importante verificar se todos concordam que o IHC seja com estes eventos, e que 

seja em Salvador se de fato haja proposta. A assembléia aprovou tanto a realização conjunta quanto a 

possibilidade de ser em Salvador. A coordenação de programa estaria ao encargo de Simone. 

CEIHC em 2011  

Milene passou para o relato das atividades da CEIHC durante a gestão 2010-2011. 

 Quanto à participação na reunião anual das Comissões Especiais (CEs) da SBC, Milene não pode 

participar, sendo representada por Cristiano Maciel, também integrante da CEIHC. Dentre os assuntos 

da reunião, Cristiano destacou: 

o O saldo do evento passado foi entregue à CEIHC. 

o A estruturação CEs em grandes áreas.  

o As estratégias de organização de eventos, para os quais deve se ter cuidado com a organização de 

eventos satélites (se o evento satélite tem ou não autonomia financeira para tomar decisões). 

o O apoio da IFIP, para o qual foi destacado  que temos direito a um pagamento a um keynote speaker 

para o evento via IFIP (já que somos associados). 

o A possibilidade de fazer publicações via Springer e IEEE e que a Karin (Diretora de Publicações da 

SBC) ficou de apresentar a questão mais a fundo 

o O que pode ser feito em relação ao Qualis para valorizá-lo e que parte desta discussão vai ser 

repassada para CE, que poderá ajudar a ver medidas para valorar os eventos nacionais na nossa 

área. 

 Apoio da CEIHC aos coordenadores do IHC + CLIHC 2011. 

 Gerência da ihc-l. 

 Foco principal da CEIHC em 2001, a definição do Regimento da Comissão, que ainda não existia. 

o O regimento foi elaborado e discutido pelo Comitê Gestor da CEIHC 

o O documento que o descreve foi aberto a sugestões pela comunidade no período de setembro de 

2011 (divulgação no site da CEIHC e via ihc-l, canais de comunicação da CEIHC com a comunidade) 

o Análise e incorporação das sugestões da comunidade no regimento 

Regimento 

Milene apresentou, então, os principais pontos do regimento, destacando que eles não seriam discutidos na 

reunião, por esta discussão já ter sido feita na CEIHC e depois via ihc-l com a comunidade. A aprovação do 

regimento foi colocada em votação e foi aprovado por maioria (com nenhum voto contra e com 6 abstenções). 
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Representações internacionais 

Milene explicou que a CEIHC tem, atualmente, duas representações internacionais, que estavam em tempo de 

ser renovadas: a representação junto ao ACM-SIGCHI (BR-CHI) e junto a IFIP. Seus representantes foram 

chamados a falar sobre o trabalho. 

 BR-CHI (Claudio Pinhanez): o representante do BR-CHI explicou que sua idéia é que fosse mais um 

espaço de comunicação com a comunidade profissional. Participaram de um par de eventos, mas há 

muito espaço para crescer. Deve ser renovado (a rigor deveria ter sido renovado em 2010), mas é 

necessário haver candidatos (composição mínima para candidatura: chair, vice-chair e secretary). 

o Milene destacou que as candidaturas ao BR-CHI devem ser enviadas para a CEIHC até o final de 

novembro, quando a CEIHC convocará votação online.  

o Elizabeth Furtado apresentou, já durante o evento, sua candidatura e convidou outros interessados 

a se juntarem a ela. 

 IFIP (Simone Barbosa): a representante da IFIP explicou como funciona a organização e destacou o 

evento internacional de IHC a ela relacionado, INTERACT, o qual ocorre a cada 2 anos. Além disto, 

destacou também o benefício da IFIP de ter um fund para developing countries que pode ser usado para 

apoiar eventos (workgroups) ou keynote speakers da IFIP; sendo que parte deste dinheiro pode ser 

utilizado para apoiar participantes. Todo ano há uma reunião da IFIP e no ano que tem o INTERACT tem 

2 (sendo uma durante o evento); quanto a participação nestas reuniões, a IFIP não financia o 

representante e, até o presente, a própria representante estava financiando sua ida. Por fim a 

representante convidou todos a submeter trabalhos ao INTERACT 2013.  

o Foi colocado que a posição da IFIP não é um cargo a ser eleito, mas indicado pela SBC que passa a 

responsabilidade à CEIHC. 

o Milene pediu aos interessados a esta representação, manifestação por email até o final de 

novembro, para que a Comissão pudesse deliberar sobre o novo representante. Simone se 

manifestou dizendo que estaria disposta a continuar como representante. 

Nova Composição da CEIHC 

Foi apresentada a composição da CEIHC para o período 2011-2012: 

 IHC 2010: Milene Silveira 

 IHC + CLIHC 2011: Clarisse de Souza 

 IHC 2012: Junia Anacleto e Vânia Neris   

 Representante Regional: a definir 

 Representante Regional: a definir 

Considerando a composição atual, com 1 representante do Sul do país e 2 do Sudeste, foi aberta candidatura 

para os postos regionais, sendo 2 postos e 3 regiões a cobrir (Norte, Nordeste e Centro-Oeste). Três 

participantes se candidataram: Janne Oeiras representando a região Centro-Oeste e Alex Sandro Gomes e Artur 

Kronbauer, representando o Nordeste. Desta forma, como seguimento a discussão: 
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 Janne Oeiras ficou como candidata a representar a região Centro-Oeste, sendo aceita por unanimidade 

para este posto pela Comunidade presente. 

 Alex Sandro e Artur ficaram candidatos a representar a região Nordeste, para o qual foi conduzida uma 

votação secreta. Dos 45 votos obtidos, Alex Sandro foi eleito por maioria (29 votos), Artur teve 15 votos 

e houve também um voto nulo. 

A nova composição da CEIHC foi então apresentada:  

 IHC 2010: Milene Silveira 

 IHC + CLIHC 2011: Clarisse de Souza 

 IHC 2012: Junia Anacleto e Vânia Neris   

 Representante Regional: Janne Oeiras 

 Representante Regional: Alex Sandro Gomes 

Milene convocou então os integrantes desta nova composição para reunião no dia seguinte, na qual seriam 

tratados assuntos de trabalho da Comissão, além da definição de seu novo coordenador. 

Assuntos Gerais 

Ao final da reunião a palavra foi passada a Comunidade, para assuntos gerais. 

 Raquel Prates apresentou um breve relato de artigo sobre a CEIHC apresentado na Organizational 

Overview do INTERACT 2009. O artigo foi escrito por ela (coordenadora anterior), Milene (atual 

coordenadora) e outros membros da CEIHC (Cristiano, Marco e Elizabeth). A categoria Organizational 

Overview contou com apresentação de diferentes tipos de organização, sendo a da CEIHC a única sobre 

uma comunidade de IHC de um país; outras foram laboratórios, departamentos ou institutos de 

pesquisa. De toda forma, como a audiência contava com participantes de diferentes países, a discussão 

foi interessante. 

 A professora Clarisse comentou o contato realizado pelo SIGCHI com o objetivo fazer uma reunião no 

Brasil para conhecer melhor a comunidade da América Latina. A ideia é que seja uma reunião de 

trabalho com o SIGCHI (não um evento com apresentações de trabalhos ou algo assim). Os 

representantes da CEIHC serão convidados a participar e espera-se que também que o chair do SIGCHI-

Chapter. 

 

 

OBSERVAÇÃO: destaca-se que na reunião realizada com o novo Comitê Gestor da CEIHC, no dia 27 de outubro, 

Milene Silveira foi reconduzida ao posto de coordenador da Comissão Especial até a realização da próxima 

plenária da comunidade, durante o IHC2012 (novembro de 2012, em Cuiabá). 


