
ATA DA REUNIÃO DA COMUNIDADE DE IHC2016 - 07/10/2016 1 
A ata da reunião anual da comunidade de IHC (Interação Humano-Computador), ocorrida em 2 

conjunto com o XIV Simpósio Brasileiro sobre Fatores Humanos em Sistemas Computacionais 3 

(IHC’16) em São Paulo-SP. No dia 07 de outubro do ano de 2016, às quinze horas e trinta minutos, 4 

nas dependências da IMB Brasil em São Paulo, a comunidade de IHC se encontrou para a reunião 5 

anual previamente agendada no evento, presidida pelo atual coordenador da CEIHC (Comissão 6 

Especial de Interação Humano-Computador – SBC), Cristiano Maciel, contando com 53 pessoas.   7 

O coordenador deu boas vindas a comunidade e iniciou a reunião as 15:30 apresentando os slides 8 

preparados para a reunião com a comunidade com dados sobre: os membros da CEIHC; os meio de 9 

comunicação com a comunidade; veículos de publicação parceiros; dados do IHC 2016; 10 

apresentação do IHC 2017; eleição da nova CEIHC; comunicados da BR-CHI e da IFIP;TC13; e 11 

apresentação e votação das propostas do IHC 2018. Após apresentação dos membros da CEIHC, 12 

Simone Barbosa tomou a palavra e comunicou sobre a revista JIS (Journal on Interactive Systems), 13 

ressaltando que o periódico tem espaço para artigos de IHC, pois os cinco best papers do IHC são 14 

estendidos e publicados na JIS, mas não apenas os melhores do evento podem ser enviados, há um 15 

processo de submissão comum que deve ser utilizado pela comunidade. Amanda Melo comenta que 16 

IHC não parece estar disponível na call for papers do journal. Simone avisou que foi solicitado aos 17 

organizadores, mas ainda não está atualizado no site. Cristiano ficou de confirmar com os 18 

organizadores do JIS se a atualização pode ser realizada. Depois disso, Luciana Salgado e Wagner 19 

Santana, organizadores do IHC 2016 foram convidados a apresentar os dados do evento. Luciana 20 

explicou a ausência do Plínio em virtude de compromissos previamente agendas. Depois disso, 21 

Luciana apresentou os slides com dados do programa científico. Houve uma breve interrupção na 22 

apresentação dos dados do IHC para que fossem eleitos novos membros para a CEIHC, fato 23 

ocorrido em virtude de o presidente precisar se ausentar. Cristiano iniciou a discussão a respeito da 24 

nova CEIHC. Em 2016, saem Cristiano Maciel, Carla Leitão, Marcelle Mota e Simone Barbosa. 25 

Entram na CEIHC Roberto Pereira e Luciana Zaina porque eles fazem parte do comitê científico do 26 

IHC 2017 em Joenville. Pelo regimento, faltam representantes no Norte e do Centro-Oeste. A 27 

candidatura para essas regiões foi aberta, e após candidaturas, foram votados e eleitos por 28 

unanimidade, Cristiano Maciel para representar o Centro-Oeste e Marcelle para representar o Norte, 29 

configurando um segundo mandato para ambos. A seguir, Cristiano passou a palavra ao Wagner que 30 

apresentou mais slides com informações e números sobre o evento. Neste ano, as inscrições do 31 

evento limitadas a 200 por causa da capacidade do auditório da IBM. Wagner explicou que não 32 

conseguiu apoio da CAPES e FAPESP por problemas de assinatura de pessoas e burocracias com 33 

relação ao fato da IBM não ser uma instituição de pesquisa, os prazos foram perdidos e o orçamento 34 

do evento comprometido, logo a IMB ter cedido o local para a realização do evento foi um fato 35 

positivo diante dos acontecimentos.  36 

Cristiano agradece a Juliana, Carla e todos os colaboradores e passa a palavra para a Simone, que 37 

passa então a presidir a sessão. Simone convida Isabela Gasparini, Roberto Pereira e Luciana Zaina  38 

para falarem do IHC 2017. Isabela inicia sua fala apresentando uma edição dos Cadernos de 39 

Informática que se refere à IHC, com contribuições de grandes pesquisadores da área. Roberto 40 

complementa o discurso de Isabela falando da importância dos Cadernos de Informática para todos 41 

os envolvidos, alunos de graduação, pós-graduação e professores. Isabela apresentou algumas 42 

informações sobre Joinville e anunciou que a data do evento será de 23 a 27 de outubro, depois do 43 

October Fest. Isabela conclui apresentando um vídeo sobre Joinville. Roberto apresentou o comitê 44 

de programa do IHC 2017, que além dos mencionados anteriormente, inclui a Lara Piccolo. Roberto 45 

também adiantou que Clarisse de Souza será keynote speakers convidada do IHC 2017. Luciana 46 

Zaina finalizou dizendo que os deadlines serão enviados até o final do ano. Simone anunciou que há 47 

duas propostas para sediar o IHC 2018: Vitória e Belém. Cada sede apresentou slides com dados 48 

sobre a sua candidatura. Houve uma votação onde participaram apenas sócios da SBC e o resultado 49 

foi 13 votos para Vitória e 19 votos para Belém. Simone passou informações sobre a IFIP 50 

(International Federation for Information Processing) deixadas pela Raquel Prates, representante 51 

da SBC na IFIP. Simone convidou Ingrid Monteiro para falar sobre a representação BrCHI. Ingrid 52 



falou sobre os capítulos locais da ACM, apresentou os membros da nova gestão (Ingrid Monteiro – 1 

chair, Marilia Mendes – vice-chair, Eurico Vasconcelos - tesoureiro), e comentou sobre as ações 2 

planejadas para a sua gestão, tais como: atualizar a lista de membros por meio de uma pesquisa para 3 

descobrir quem gostaria de participar; promover IHC e a SIGCHI em cidades do interior e divulgar 4 

para empresas, inclusive Ingrid comunicou que uma visita já foi feita a uma empresa de Fortaleza. 5 

Simone faz fechamento da reunião agradecendo a presença de todos e declarando encerrada a 6 

sessaõ. A ata segue com a lista dos presentes na sessão. 7 
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