
ATA DA ASSEMBLÉIA DA CE-IHC – IHC 2013 

Data: 10 de outubro de 2013. 

A assembleia da Comissão Especial de Interação Humano-Computador (CE-IHC) 
da Sociedade Brasileira de Computação (SBC) ocorreu durante  a realização do 
IHC 201, contando com 68 participantes, e sendo presidida por pelo atual 
coordenador, Cristiano Maciel (UFMT). 

Ao início da reunião, Cristiano apresentou a pauta a ser trabalhada na 
mesma. Os tópicos foram:  

 O que é a CEIHC? 
  Do IHC2012 para cá 

  Perfil Científico 
  Publicações e premiações 
  Novo QUALIS 
  SIGCHI Evento 
  Representações Internacionais  
  IHC2013 

  Próximas Edições do IHC 
  Composição 2013 
  Assuntos Gerais 

O QUE É O CEIHC? 

Cristiano relembrou que uma comissão tem por objetivo reunir uma comunidade 
de computação, que de a CEIHC, reúne, em especial “[...] reúne a comunidade da 
computação e de áreas afins interessada em estudos científicos teóricos e 
práticos relacionados ao uso dos computadores por pessoas e na elaboração de 
métodos, técnicas e ferramentas para a inovação e desenvolvimento de 
tecnologias computacionais para uso humano. A CEIHC tem como objetivo 
promover a divulgação e avanço da área em si, bem como a interação entre 
pesquisadores, profissionais e alunos interessados nas diversas disciplinas 
relacionadas à IHC. Entre elas destacam-se: Ciência da Computação, Artes, 
Design, Ergonomia, Psicologia, Sociologia, Semiótica e Lingüística”1 . Cristiano 
reforçou que como membros da comunidade temos o papel de discutir todos 
estes aspectos mencionados dentro do âmbito de IHC e “[...] defender os interesses  
da área de IHC no Brasil”2 

Cristiano reforçou como ponto de encontro a lista ihc-l, que hoje conta 
com 763 participantes, sendo 243 e-mails enviados desde novembro de 2012.3  O 
Simpósio Brasileiro de Fatores Humanos em Sistemas Computacionais conta 
com cerca de 200 participantes por edição.  

                                                        
1 Texto retirado do Regimento da CEIHC (http://comissoes.sbc.org.br/ce-
ihc/documentos/RegimentoCEIHC.pdf). 
2 Trecho presente no slide de apresentação. 
3 Dados extraídos em 09  de outubro de 2013. 



Em seguida, Cristiano apresentou a atual composição dos postos 
deliberativos, sendo estes:  

 Coordenador de Programa do IHC2011 
  Clarisse de Souza (SUDESTE) 

  Coordenador de Programa do IHC2012 
  Júnia Anacleto e Vânia Néris (SUDESTE) 

  Coordenador de Programa do IHC2013 
  Simone Barbosa (SUDESTE) e Bruno Santana (NORDESTE)  

  Representante Regional (eleito) 
  Cristiano Maciel (CENTRO-OESTE) 

  Representante Regional (eleito) 
  Silvia Bim (SUL) 

Também foram apresentados os postos consultivos, compostos por: 

 Representações Internacionais 
  BR-CHI: Elizabeth Furtado 
  IFIP: Raquel Prates 

  Demandas CEIHC 
  Perfil Científico - Clarisse de Souza -  Apoio: Cristiano Maciel, Vânia 

Néris e Raquel Prates  
  Ensino - Silvia Amélia Bim -  Apoio: Milene Silveira 
  Indústria - Paulo Melo -  Apoio: Bruno Silva 
  Publicações - Simone Barbosa  - Apoio: Jair Leite 
  Transição – Milene Silveira 

Cristiano ainda relembrou a importância da divisão de cargos realizada dentro 
da comissão.  

PERFIL CIENTÍFICO 

Cristiano fez menção ao portal criado após demanda da SBC e que possui uma 
descrição da área, conferências de interesse e recomendados para publicação4. 
Também foi apresentado o BDComp5, lembrando que foi feito um esforço para 
que o site tivesse todos os artigos do IHC publicados até então. Foram feitos 
agradecimentos a Manuel Pereira Júnior por preparar o website, bem como a 
professora Raquel Prates. Reiterou-se então o convite a todos os presentes para 
acessarem o website.  

Cristiano relembrou uma matéria publicada na Interactions e que fez uma 
crítica sobre o avanço da área de IHC no Brasil. Uma resposta foi produzida e 
será publicada no Journal Interactions6. A publicação retrata como estamos 

                                                        
4 http://www.inf.puc-rio.br/~gt-ihc/ 

 
5 http://www.lbd.dcc.ufmg.br/bdbcomp 

 
6 “HCI Community in Brazil – Sweet 16!” 



fazendo ‘belos quinze anos’, em alusão ao termo “sweet sixteen” utilizado nos 
Estados Unidos. A previsão de publicação deve ocorrer entre novembro e 
dezembro de 2013 e será divulgada na ihc-l quando disponível.  

Foi comunicado que haverá uma Special Issue no Journal on 3D Interactive 
Systems da SBC em conjunto com a Comissão de Realidade Virtual, os quais 
convidaram a comunidade para a publicação desta SI, com prazo a ser definido. O 
projeto ocorre na tentativa de divulgar amplamente a área de Realidade Virtual, 
em conjunto com a área de IHC.7 

PUBLICAÇÕES e PREMIAÇÕES 

Na reunião, foi realizada menção especial ao prêmio SIGCHI Academy Award 
2013 recebido pela professora Clarisse de Souza no final de abril deste ano 
durante o CHI, em Paris, pela criação da Engenharia Semiótica e por toda sua 
atuação na comunidade de IHC.  

NOVO QUALIS 

Em seguida, foi relatada a diminuição do QUALIS do Simpósio IHC, sendo feita 
uma crítica ao método de avaliação atual durante a reunião das Comissões 
Especiais no CSBC 2013. Cristiano lembrou que foram feitas 4 propostas de 
discussão para a reunião das comissões especiais durante o CSBC 2013 e que 
duas delas saíram da CEIHC: sobre o Qualis e sobre a representação na IFIP. Foi 
levantado que os eventos nacionais deveriam ser mensurados de forma diferente 
dos eventos internacionais.  Tem-se discutido várias estratégias para a melhora 
do h-index dentro do nosso evento. Cristiano relatou problemas que preocupam 
neste sentido. Um dos pontos é a questão dos próprios membros que não citam 
artigos da conferência; também foi mencionada a comparação entre eventos 
nacionais e internacionais que prejudicam a “Qualificação” do evento. Para a 
discussão das estratégias de melhoria da mensuração do Qualis, três 
representantes das CE’s foram designados (incluindo o prof. Cristiano como 
representante da CE-IHC), os quais estabeleceram duas ações. A primeira delas é 
colher informações sobre as conferências organizadas pelas diferentes CE’s, 
entre outras informações, com o intuito de propor novas ideias para este, 
analisando dados e propondo indicadores. Cristiano relata que nossa Comissão 
entende toda a proposta do Shine e do Qualis, mas gostaria que isto fosse mais 
bem pensado, e que a mesma tem se esforçado para a melhoria do nosso próprio 
Qualis. 

CONFERENCISTAS SENIORES 

A SBC solicitou que a Comissão indicasse duas pessoas, representantes da área 
para serem designadas pela SBC como representantes da área de IHC. A 
Comissão então deliberou pela escolha das professoras Clarisse Sieckenius de 

                                                                                                                                                               
Raquel O. Prates, Simone Barbosa, Milene S. da Silveira, Clarisse S. de Souza, Cecília Baranauskas, 
Cristiano Maciel, Elizabeth Furtado, Junia Anacleto, Paulo Melo 
7 O journal possui atualmente classificação B4 no Qualis. 



Souza e Maria Cecília Baranauskas, sendo informações sobre estas pesquisadoras 
divulgadas no site da SBC 8 , para divulgação e contatos. 

SIGCHI EVENTO 

Foi feita menção a ação internacional da comissão em parceria com o SIGCHI, 
sendo Elizabeth Furtado (UNIFOR) nossa representante atual. Cristiano então 
divulgou a realização da 1a. Jornada Humano-Computador para Empresas, com o 
intuito de fortalecer laços entre nossa Comunidade e a indústria. O evento será 
realizado em sua primeira edição em Fortaleza, e posteriormente em Manaus e 
Belém, em datas a a serem definidas e confirmadas nas listas de discussões de 
IHC. Na página do evento9 estão vários cursos e palestras, mas que a comunidade 
pode se sentir a vontade para não somente comparecer ao evento, mas também 
realizarem eventos, ministrar cursos, entre outros. Aqueles interessados devem 
entrar em contato com Elizabeth. Foi reforçada a lista como ponto de encontro 
da comunidade.  

CLIHC 2013 

Foi feita menção também ao CLIHC 2013, a ser realizado em dezembro de 2013, 
em Costa Rica. Andreia Libório (UFC) foi congratulada por representar a nossa 
comunidade como PC Chair neste evento. O evento também conta com 9 
representantes brasileiros no comitê de programa, que possui 31 membros. 
Agradecimentos também aos que comandaram a competição de avaliação no 
mesmo evento: Paulo Melo (CESAR), Tiago Silva (USP/São Carlos) e Elizabeth 
Furtado (UNIFOR). Foi colocado que este ano a CE-IHC indicou representantes 
para o CLIHC, mas que tão prática foi uma ação desta edição de 2013, não 
significando que a CE-IHC irá apoiar os futuros CLIHCs. 

IHC 2014 

Foi passada a palavra a Clodis Boscariolli (UNIOESTE) e Silvia Amélia Bim 
(UTFPR), que anunciaram o IHC2014 oficialmente com a distribuição de folders 
sobre o evento e o local. Cristiano Maciel (UFMT) e Carla Leitão (PUC-Rio) foram 
chamados a frente, sendo apresentados como Coordenadores de Programa do 
evento. Apresentou-se então o histórico do IHC desde então, mencionando que o 
evento novamente será realizado no Paraná, após 10 anos, sendo a primeira vez 
na região oeste do Estado. O tema central do evento é “Fronteiras de Interação”. 
Em seguida, o logo do evento foi apresentado a todos.  

Foi confirmada a data de 27 a 31 de outubro de 2014 para a realização do 
evento. O evento será realizado no Parque Tecnológico de Itaipu. Foi também 
apresentado o deadline para a submissão de artigos completos, 26 de maio de 
2014. Clodis lembrou que a proposta é de um deadline fixo, para que outros 
deadlines, de revisão e envio da versão final sejam realizados 40 dias após esta 

                                                        
8 
http://www.sbc.org.br/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=318&I
temid=958 
9 http://luqs.unifor.br/jornada2013/ 

http://luqs.unifor.br/jornada2013/


data para auxiliar na preparação do evento. Assim, a seleção de artigos cursos e 
pôsteres, por exemplo, pode ser realizada após a divulgação dos resultados dos 
artigos completos. Pediu-se então que a comunidade fique atenta ao prazo. 
Também foi mencionada uma comunidade no Facebook 10 , aonde serão 
disponibilizadas informações sobre o evento e o local. O site do evento também 
foi lançado, lembrando que o mesmo ainda está em construção11. Foi feito um 
agradecimento especial aos alunos que estão organizando e elaborando o site.  

Clodis então divulgou algumas novidades neste evento. A primeira delas é 
o Workshop de Teses e Dissertações do IHC, a ser realizado no estilo de um 
Doctoral Consortium. Também haverá o primeiro IHC Run and Walk, como 
proposta de integração da comunidade. Outras ideias estão sendo estudadas 
para o evento, e Clodis convidou a todos para que trouxessem novas ideias. Mais 
que um evento científico, um encontro de uma comunidade que tem cara de 
comunidade, como uma família. Silvia Bim (UTFPR) complementou reiterando o 
convite. E explicou que a ausência do SBSC como evento em conjunto se deu por 
alguns fatores relacionados a comunicação entre os organizadores para integrar 
na mesma cidade,  mais de um evento do SBC.  

IHC 2013 

Cristiano então passou a palavra para Bruno e Simone para relatar os detalhes 
sobre a parte científica IHC 2013. Bruno mencionou o número de aceitações, 
relatando que das 99 submissões, 18 deles foram aceitas na primeira etapa. 
Nesta edição, ocorreu um processo de rebuttal como uma oportunidade para 
posicionamento dos autores e para revisores reverem a avaliação feita. 21 
artigos entraram no processo de rebuttal, sendo que 7 deles foram aceitos após o 
mesmo.  Este processo foi interessante e pode ser pensado pela comunidade.  
Houveram alguns problemas com o Easychair, mas no final do processo tudo 
ficou resolvido.  A Figura 1 mostra a relação de artigos submetidos x aceitos por 
categorias de submissão do evento. 

                                                        
10 https://www.facebook.com/ihc14 
11 http://www.inf.unioeste.br/ihc14/ 



 

Figura 1. Relação entre artigos submetidos e aceitos na conferência, por trilha. 

Também foram apresentados os tópicos dos trabalhos aceitos. A maioria 
foca em acessibilidade, IHC para a Web (Figura 2). Também, apresentou-se os 
tópicos dos artigos submetidos mas não aceitos (Figura 3). 

 
Figura 2. Relação entre trabalhos submetidos e aceitos, por áreas. 



 
Figura 3. Comparação entre número de artigos submetidos mas não aceitos, por área. 

Em seguida, Bruno apresentou a comunidade os números de membros do 
comitê de programa nacionais e internacionais, sendo feito destaque para o 
numero de participantes internacionais. Bruno mencionou o convite de cinco 
profissionais de design, os quais aceitaram participar do comitê de programa. 
Houve também um esforço para aumentar o número de participantes no comitê, 
que contou com 70 membros nesta edição. Também foi feito um esforço para 
convidar membros de pessoas de fora do Brasil, especialmente de Portugal. 
Chegamos nesta edição a quase 30% de revisores internacionais. Além dos 70 
membros do comitê, 33 revisores adicionais participaram do processo de revisão 
(incluindo revisores internacionais também). 



 
Figura 4. Números de revisores, de acordo com o país. 

Cristiano convidou então Tayana e Bruno para agradecimentos pela organização 
do evento, além de agradecimentos aos membros do comitê de programa e 
revisores adicionais. Uma salva de palmas foi feita em agradecimento aos 
organizadores do IHC´13. 

PRÓXIMOS IHC’s 

Cristiano realizou então chamada para organização do IHC 2015 e propostas 
para organizar os próximos IHC’s. Lembrou-se que as chamadas para a 
organização do evento foi realizada em nossa lista ihc-l. Lembrou-se que a 
proposta de 2014 já havia sido anunciada em 2012, e que neste ano ocorreu 
apenas o lançamento oficial.  

Novamente foi realizado o convite para organização do evento de 2015, e 
Artur Kronbauer se prontificou a organizar o evento em Salvador (BA). Artur 
mencionou que possui contatos que podem auxiliar na organização, além de 
contatos com a indústria que podem ser úteis. Artur então apresentou a proposta 
de levar o evento para perto do mar também, e não somente dos rios, pensando 
sempre em lugares que não foram sedes do evento até então.  

Passou-se a palavra a Milene, que convidou os membros a manifestarem 
interesse em organizar os futuros eventos e sobre eventuais burocracias que são 
realizadas para tal, as quais precisam ser seguidas. Milene menciona uma lista de 
propostas para organização de outros IHC’s. Entre estas propostas, está a 
organização do evento em 2018 no Rio, 2019 no Ceará e 2020 em Belém. Foi 
feito um convite para que os membros se articulem para apresentar propostas 
de organização. 

Composição 2013 

Como última pauta da reunião, Cristiano relatou a composição dos membros da 
Comissão de 2013. Destes, três membros deixam os posts para a entrada de 



outros membros entrarem. Cristiano sai do posto de Representante Regional e 
ingressa como representante do IHC 2014, em conjunto com Carla Leitão. Paulo 
Melo deixa a representação da indústria. Silvia Bim deixa a representação 
regional de educação, Clarisse de Souza deixou o posto do IHC2011 e Milene 
Silveira, o posto de transição.  

Cristiano chamou a comunidade para a deliberação sobre os 
representantes regionais. É relembrado a importância da escolha de 
representantes abranger regiões ainda não representadas nos postos 
deliberativos. Tayana Conte (UFAM) e Isabela Gasparini (UDESC) se candidatam 
para atender aos postos Norte e Sul. Não havendo mais candidatos, Isabela e 
Tayana foram proclamadas representantes regionais nos postos deliberativos da 
Comissão. 

ASSUNTOS GERAIS   

Foi realizada a premiação da competição de design realizada no IHC2013. Após 
23 submissões e 5 finalistas, estes foram premiados nas seguintes colocações: 
 
5o. Lugar: Sino (sistema inteligente de ônibus).  
4o. lugar: Projeto Conduta. 
3o. lugar: Proposta para padronização... cidade de salvador. 
2o. lugar: Projeto Manutençao Urbana. Premio Galaxy tab.  
1o. lugar: Projeto Confortis.  Premio GAlaxy Note. 

Nada mais tendo a tratar, o professor Cristiano agradece a presença de todos e 
encerra a Assembléia. Eu, Cleyton Slaviero, lavro a presente ata, a ser 
disponibilizada para a comunidade após revisão da CE-IHC.  


