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ATA DE REUNIÃO DA COMUNIDADE DE IHC2014 – 31/10/2014 1 
Ata da reunião anual da comunidade de IHC (Interação Humano-Computador), ocorrida 2 

em conjunto com o XIII Simpósio Brasileiro sobre Fatores Humanos em Sistemas 3 

Computacionais (IHC’14) em Foz do Iguaçu – Paraná. No dia 31 de outubro do ano de 4 

dois mil e quatorze, às dez horas e trinta minutos, nas dependências do Parque 5 

Tecnológico de Itaipu, em Foz do Iguaçu-PR a comunidade de IHC se reuniu para a 6 

reunião anual previamente agendada no evento, sendo presidida pela atual coordenadora 7 

da CEIHC (Comissão Especial de Interação Humano-Computador da Sociedade 8 

Brasileira de Computação – SBC), Simone Diniz Junqueira Barbosa (PUC-Rio), 9 

contando com 45 participantes. A coordenadora deu as boas vindas e agradeceu a 10 

presença de todos. Ela iniciou a reunião explicando a atual composição da CEIHC e de 11 

seus representantes (2013-2014). Como membros dos postos deliberativos tem-se 12 

atualmente, além da coordenadora, Bruno Silva (UFRN), Carla Faria Leitão (PUC-Rio), 13 

Cristiano Maciel (UFMT), Isabela Gasparini (UDESC), Junia Anacleto (UFSCar), 14 

Tayana Uchôa Conte (UFAM) e Vânia Neris (UFSCar). Lembrou da lista de discussão 15 

ihc-sbc (https://grupos.ufrgs.br/mailman/listinfo/Ihc-l/) e incentivou a 16 

todos a participarem. Também citou o site oficial da comissão especial, junto ao SBC - 17 

http://comissoes.sbc.org.br/ce-ihc/. A coordenadora continuou apresentando o 18 

que foi realizado em 2013-2014, sendo um dos itens, o contato com o professor Alberto 19 

Raposo, editor do SBC Journal on 3D Interactive Systems (JIS). A ideia é aproveitar o 20 

Journal já existente, para a inclusão de um subcomitê de IHC, e a retirada do '3D' de seu 21 

nome. Ela também apresentou a ideia da primeira edição especial, com os melhores 22 

artigos de IHC. Além disso, foi comprado o domínio ihcbrasil.org, com a ideia de 23 

divulgar, preservar a memória dos IHCs, fazer propaganda na área, disponibilizar os 24 

logos do IHC, e até mesmo resgatar os sites anteriores do IHC e deixar link permanente 25 

para os IHCs passados e futuros, como por exemplo ihcbrasil.org/ihc2015. Pode-se 26 

ter uma área restrita com lições aprendidas e material produzido pelos organizadores dos 27 

eventos, servindo de apoio para os organizadores dos futuros eventos. A coordenadora 28 

também indicou a criação de um cargo consultivo, de memória do IHC (passado, presente 29 

e futuro) – sendo Isabela Gasparini (UDESC) e Milene Silveira (PUC-RS) convidadas 30 

para este cargo, por já tratarem dos dados sobre IHCs passados. Neste momento a 31 

coordenadora da CEIHC Simone chama os coordenadores gerais do IHC2014, Silvia 32 

Amélia Bim (UTFPR) e Clodis Boscarioli (UNIOESTE) para apresentarem os dados do 33 

evento. Silvia e Clodis convidaram a todos a se associarem a SBC. Sobre os dados 34 

apresentados, foram 169 inscritos nesta edição. Ocorreram 5 minicursos (com 15 (M1), 35 

22 (M2), 27 (M3), 13 (M4) e 25 (M5) inscritos), 2 workshops (WEIHC com 19 inscritos 36 

e WCIHC com 23 inscritos). Diferentes estados participaram, representando diversas 37 

universidades. Os coordenadores gerais do IHC apresentaram os inscritos por categorias, 38 

destacando os descontos aplicados. Houve uma grande representação de estudantes. 39 

Destacaram também o IHC Walk and Run, iniciativa desta edição, do qual participaram 40 

74 pessoas. 97 pessoas participaram do jantar (88 pagantes e 7 cortesias). Eles 41 

agradeceram a participação de todos nas atividades. O professor Clodis destaca que eles 42 

tomaram algumas decisões importantes quanto aos valores, reduzindo os custos dos 43 

minicursos, fazendo a classificação das inscrições por categorias e por datas (com 44 

descontos até setembro), e fazendo aproximação com outras áreas, como o design, para 45 

incentivar mais pessoas a participarem do IHC. Apresentou os valores das arrecadações 46 

junto aos órgãos de fomento, tais como CAPES, CNPq, FA, Caixa Econômica Federal, 47 

CGI/NIC.br, Intel, e com os valores das inscrições. Lembrou que alguns valores ainda 48 

não tinham sido depositados. Além dessas fontes de arrecadação, o evento contou com 49 

outros apoios, como o PTI (auxiliando na infra-estrutura e iluminação), Chiptiming 50 
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(relacionado aos chips do IHC Walk and Run), Sanepar (disponibilizando a água do 51 

evento), MTT Panasonic (brindes para a premiação), Bookman/Grupo A (livros para as 52 

premiações) e Springer (livros para as premiações). O professor Clodis ainda explicou o 53 

processo do IHC Walk and Run, semelhante a corridas de rua, com toda a infraestrutura 54 

necessária, e lembrou que este engajou muitas pessoas a iniciarem e/ou motivarem a 55 

treinar. A professora Silvia explicou problemas ocorridos com editais, lembrando que as 56 

datas para as entregas dos recursos nem sempre são respeitadas e sugeriu aos próximos 57 

coordenadores que peçam patrocínios em outros locais. Clodis sugeriu a Intel como 58 

possível parceira para o próximo evento. Os coordenadores pediram uma salva de palmas 59 

para os parceiros e patrocinadores. Eles também explicaram algumas decisões adicionais 60 

relacionadas às inscrições, hotel e passagens. Para os general chairs foram hotel, 61 

inscrição e transfers, para todos os chairs, hotel e transfer, e para os ministrantes de 62 

mincurso hotel, inscrição e transfer. Silvia lembra do trabalho de todos os chairs, durante 63 

o ano, lembrou aos organizadores do próximo evento para tentarem conseguir recursos. 64 

Clodis comenta que o evento não irá dar prejuízo. Eles finalizam agradecendo a todos e 65 

pedindo desculpas por qualquer problema. Simone pede uma salva de palmas para os 66 

dois. Simone lembra que não existe garantia de recursos para auxílio aos chairs, apesar do 67 

seu volume de trabalho. Caso haja recursos, é claro que os chairs devem ser priorizados, 68 

mas que não é assegurado a priori que esse auxílio possa ser concedido. Neste momento a 69 

professora Simone explica que somente sócios da SBC podem votar na Assembléia. A 70 

comissão da SBC se reúne no congresso, uma vez por ano, e decidem todos indicadores e 71 

estratégias. A Elizabeth Furtado é a coordenadora local do BR-CHI, sendo que acabou de 72 

ser reeleita. A professora Elizabeth tem a palavra e começa explicando o apoio e a 73 

divulgação dos cursos, sendo que ocorreu um evento em Fortaleza, com 17 empresas e 6 74 

cursos, que também foi replicado em Belém e irão replicar em Cuiabá. Este evento visa a 75 

aproximar a empresa e academia. Ela pede novas ideias e comenta que ela se encarrega 76 

de encontrar o dinheiro. Ela finaliza agradecendo a todos. Neste momento a palavra é do 77 

professor Cristiano Maciel (UFMT) (coordenador científico), que trata da comissão 78 

científica. Ele apresenta os dados, destacando que a comissão científica teve 79 

representação de pesquisadores - 70 Brasil, 1 Bélgica, 1 Chile, 1 Colômbia, 3 França, 6 80 

Portugal, 3 Reino Unido, mais 19 revisores adicionais. A participação de fora não foi alta 81 

devido a poucas submissões em inglês. Foram 9 trilhas envolvidas, Artigos Completos, 82 

Artigos Resumidos, Position Papers sobre os Grandes Desafios de IHC no Brasil, IHC na 83 

Prática, Pôsteres e Demonstrações, Minicursos, Workshops (WEIHC e WCIHC), 84 

Workshop de Teses e Dissertações e Competição de Avaliação, com 228 submissões e 85 

105 trabalhos aceitos. A professora Carla Leitão (PUC-Rio), também coordenadora 86 

científica, explica que a categoria de Workshop de Teses e Dissertações é uma nova 87 

categoria e fixa a partir deste evento. Os professores Cristiano e Carla apresentam a taxa 88 

de submissão versus aceitação para cada categoria. Também apresentam os dados das 89 

submissões de 2013 e 2014 para uma análise comparativa. Eles apresentam os dados dos 90 

artigos completos, mostrando os tópicos mais discutidos, e apresentando os 6 trabalhos 91 

convidados para serem expandidos para um periódico. Eles parabenizaram os autores. 92 

Eles também apresentam os tópicos abordados nas outras categorias. A professora Carla 93 

faz algumas considerações finais, lembrando que os anais da conferência são 94 

disponibilizados na ACM Digital Library, lembrou que a trilha de position papers teve 95 

um bom número de submissões, e está relacionada à discussão, crítica e inovação. A 96 

trilha de workshop de teses e dissertações também teve um bom número de submissões e 97 

é uma forma de incentivar jovens pesquisadores, os minicursos tiveram um bom número 98 

de inscritos e o IHC na prática pode aproximar a indústria. O professor Cristiano faz 99 

encerramento quanto a lições aprendidas e agradece a Carla, Silvia e Clodis. A professora 100 



 3 

Carla também finaliza agradecendo. Neste momento passa-se a palavra para a Simone, 101 

que lembra da IFIP, sendo o Brasil país membro, com a representação da professora 102 

Raquel Prates. A ideia da IFIP é trazer IHC para o mundo. O próximo evento será o 103 

INTERACT 2015. O IFIP conta com grupos de trabalho (working groups). Este ano 104 

discutiu-se se vale a pena continuarmos como membros. Neste momento inicia-se o 105 

processo de votação. Sai 2012-2013 e entra 2014-2015 mais representantes regionais. A 106 

primeira candidata a reeleição é a professora Tayana (representante Norte), a candidata 107 

não estava presente mas pediu para se candidatar. O Norte, Nordeste e Centro-oeste 108 

podem ter candidaturas, o Sul não, visto o equilíbrio entre as regiões. São duas vagas. 109 

Como candidatos tem-se a Tayana (Norte), a Marcelle (Norte), Ecivaldo (Nordeste), 110 

Patrícia (Centro-Oeste). Ainda não temos candidaturas para sediar IHC2016. A votação 111 

foi em papel, somente membros SBC, e a Simone pediu para 2 pessoas do Sul fazerem a 112 

contagem. A Simone passou a palavra para o Clodis para enquanto contabilizava-se os 113 

votos, que sorteássemos brindes. A Simone também convida Arthur e Ecivaldo para 114 

falarem do IHC2015. Arthur e Ecivaldo fazem o convite e apresentam a proposta a todos, 115 

que terá como tema 'multi-etnia e seus reflexos na IHC', e será em Salvador. Na 116 

contagem dos votos, tivemos empate, desta forma foi solicitado um segundo sorteio 117 

(empate entre Marcelle e Patrícia) e Tayana já com votos garantindo reeleição. A segunda 118 

votação entre as duas candidatas também termina em empate e a Marcelle cede sua vaga 119 

para a Patrícia. A Simone faz fechamento discutindo sobre o Qualis, comentando que 120 

precisamos olhar para trás, citar nossos trabalhos quando acharmos que estes são 121 

significativamente relevantes. Finaliza parabenizando o IHC2014 e declarando encerrada 122 

a sessão. 123 


