
ATA DE REUNIÃO DA COMUNIDADE DE IHC 2017 – 26/10/2017 
 
Ata da reunião anual da comunidade de IHC (Interação Humano-Computador), ocorrida 
em conjunto com o XVI Simpósio Brasileiro sobre Fatores Humanos em Sistemas 
Computacionais (IHC’17) em Joinville - SC. 
 
No dia 26 de outubro do ano de dois mil e dezessete, às dezoito horas e dezessete 
minutos, nas dependências do Hotel Bourbon, em Joinville-SC, a comunidade de IHC se 
reuniu para a reunião anual previamente agendada no evento, sendo presidida pelo 
atual coordenador da CEIHC (Comissão Especial de Interação Humano-Computador da 
Sociedade Brasileira de Computação – SBC), Cristiano Maciel (UFMT), contando com 97 
participantes. O coordenador deu as boas-vindas e agradeceu a presença de todos. Ele 
iniciou apresentando alguns assuntos a serem tratados na reunião como o IHC de 2018 
e o IHC de 2019. 1. Membros da CEIHC – Cristiano apresentou a atual composição dos 
membros da CEIHC: Cristiano Maciel (UFMT) – Coordenador do Comitê; Andréia Libório 
(UFC) e Clodis Boscarioli (UNIOESTE) - Coordenadores de Programa do IHC 2015; Luciana 
Salgado (UFF) e Plínio Aquino Jr. (FEI) - Coordenadores de Programa do IHC 2016; 
Roberto Pereira (UTFPR) e Luciana Zaina (UFSCAR) - Coordenadores de Programa do IHC 
2017 e Marcelle Mota (UFPA) – Representante Regionais. 2. Comunicação na CEIHC – 
Cristiano falou sobre os meios de comunicação com a CEIHC e convidou a comunidade 
a fazer parte da lista de discussão “ihc-l”. Em seguida, o coordenador apresentou o novo 
site da comissão. Ele convidou as pessoas a contribuírem com as notícias, para mantê-
las atualizadas e não ficar apenas notícias do tipo “novo livro lançado, vai ter o IHC...”. 
O coordenador mostrou as diversas seções do site: publicações, prêmios, etc. Também 
informou sobre o edital que vai ser lançado para criação da logomarca do site. Além 
disso, comentou sobre alguns problemas de desempenho que o site vem enfrentando, 
mas cujas soluções já estão sendo analisadas. 3. Publicações no JIS – Em seguida, 
Cristiano começou a falar sobre o JIS (Journal on Interactive Systems), explicando que 
tradicionalmente é neste journal que são publicados os melhores artigos do IHC, 
informando sobre o andamento da publicação referente aos best papers das edições de 
2015, 2016 e 2017 do IHC. Além disso, comentou sobre a possibilidade de haver edições 
especiais do journal sobre IHC, como por exemplo, sobre os Grandes Desafios da área. 
Esta é uma medida para tentar deixar a publicação mais popular e mais atraente para 
nossos melhores artigos. 4. QUALIS – O coordenador informou com muita alegria que o 
Qualis do IHC subiu para B2 (antes era B4), destacando que esta subida era motivo para 
comemorar e convidando a comunidade para trabalhar rumo ao B1. 5. IHC 2017 – Os 
coordenadores de programa, Luciana Zaina e Roberto Pereira, e coordenadores locais, 
Lara Piccolo e Isabela Gasparini, iniciaram a apresentação sobre o evento. Eles 
informaram que em 2017 foram 250 inscritos (um número recorde), apresentaram a 
lista de apoiadores, as várias categorias de inscrições (com novas modalidades para 
inscrições avulsas por minicurso/workshop/palestra). Eles também apresentaram dados 
sobre a distribuição das inscrições, detalhando os tipos de inscrições e locais dos 
inscritos. Também se falou sobre os custos do evento, apresentando-se a prestação de 
contas detalhadamente. Os coordenadores de programa comentaram sobre as trilhas 
do IHC 2017, as novidades dessa edição, o número de submissões por trilha, a cobertura 
feita pelas redes sociais e o andamento da publicação dos anais. 6. Premiação da 
Competição de Design – Luciana Zaina anunciou que todas as equipes receberiam 



menção honrosa devido à alta qualidade dos trabalhos. As equipes, uma a uma, foram 
chamadas para receber o prêmio. Em seguida, a coordenadora da trilha, Heloísa 
Candello, anunciou as equipes campeãs: Garfo bom, em 3º lugar, Jogo Sério, em 2º 
lugar, e Progster, em 1º lugar. 7. IHC 2018 – A Prof.ª Marcelle Mota inicia apresentação 
sobre o IHC 2018, descrevendo a composição dos coordenadores locais (Marcelle Mota 
e Bianchi Meiguins). Em seguida, ela apresentou um vídeo promocional do sobre o 
estado do Pará, apresentou o tema (“Interação, cultura e criatividade”) e a logomarca e 
finalizou convidando a todos para conhecerem Belém no IHC 2018. 8. Nova gestão 
CEIHC – Cristiano explica como a comissão é formada e informa que há duas vagas para 
representantes regionais, que devem ser preenchidas com membros das regiões Norte, 
Nordeste ou Centro-Oeste. Neste momento, o Prof. Ecivaldo Matos, da plateia, sugere 
eleger três pessoas, uma de cada região, e um seria coordenador de programa. Cristiano 
e Milene explicam que não será possível acatar a sugestão porque ela é contra o 
regulamento atual. Eles então sugeriram discutir o regulamento, para mudar essa 
questão de representatividade, caso haja interesse da comunidade. Em seguida, abriu-
se a reunião para as candidaturas. Os candidatos que se ofereceram foram: Centro-
Oeste: Cristiano Maciel; Nordeste: Artur Kronbauer, Ecivaldo Matos; Norte: Tayana 
Conte. Foi realizada a votação em cédulas de papel. Luciana Salgado e Roberto Pereira 
ficaram responsáveis pela contagem dos votos. Enquanto isso, a reunião seguiu. 9. BR-
CHI – Ingrid Monteiro falou sobre o BR-CHI, conceituou o capítulo e apresentou a 
composição da coordenação atual: Marília Mendes (vice-coordenadora) e Eurico 
Vasconcelos (secretário). A coordenadora explicou que o trabalho do capítulo é 
representar a ACM e a SIGCHI em todo o Brasil. Ela relatou que vários eventos foram 
realizados durante o ano, principalmente no interior do Ceará. Além disso, se 
comprometeu a buscar formas de conseguir financiamento para eventos. 10. IFIP TC 13 
– Raquel Prates explicou sobre o TC, o que é, o papel do representante, participação em 
reuniões anuais e apresentou a representante da nova gestão, Milene Silveira. 10. IHC 
2019 – Caroline Santos apresenta a proposta para a realização do evento em 
Diamantina-MG, que seria coordenado por ela e pela Maria Lucia Vilella, ambas da 
UFVJM. A professora apresenta as motivações para levar o evento para Diamantina, 
comentou sobre algumas atrações, curiosidades e eventos da cidade. Falou sobre a 
UFVJM, contando um pouco da história e comentando sobre sua inserção no estado. 
Comentou também sobre possíveis instituições parceiras e formas de transporte até a 
cidade. Rodrigo Laiola apresenta a proposta para sediar o evento em Vitória-ES. Falou 
sobre a composição da coordenação, sobre possíveis parceiros: instituições e 
financiamentos. Apresentou a possibilidade de realização junto com o Webmídia. Deu 
algumas informações sobre a UFES, comentou sobre eventos organizados 
anteriormente. Apresentou informações sobre Vitória: transporte, hotéis, opções de 
entretenimento. Rodrigo finalizou comentando sobre seu papel como SIGCHI 
embassador, atuando principalmente nas mídias sociais. Seguiu-se a votação. Cristiano 
informa que a proposta para 2020 será lançada ano que vem. 11. Comissão cientifica – 
Simone Barbosa descreveu o papel da comissão, informou que a Isabela Gasparini foi 
convidada para compor a comissão. Ela contou sobre o processo de migração dos dados 
do site antigo para o site novo da CEIHC. Comentou também sobre oportunidades de 
publicação (periódicos e livros) que podem ir para o site. 12. Nova versão do livro de 
IHC – Simone, primeira autora do livro, comentou sobre seus planos de disponibilizar a 
nova versão online, no formato de autopublicação. O livro teria um baixo custo: o 



suficiente para pagar o custo de novo ISBN etc. Outra vantagem é que quem adquirir a 
versão antiga, poderá receber atualizações sem custo. O livro será publicado no site: 
leanpub.com/ihc. 13. Resultados das votações – Após as contagens, foram divulgados 
os resultados. Para representantes regionais ganharam Cristiano Maciel (Centro-Oeste) 
e Tayana Conte (Norte). Para sediar o IHC 2019, ganhou a proposta de Vitória. 14. 
Composição final da gestão da CEIHC para 2018 – Com o resultado da votação, a gestão 
ficou composta da seguinte forma: Luciana Salgado (UFF) e Plínio Aquino Jr. (FEI) – IHC 
2016; Roberto Pereira (UTFPR) e Luciana Zaina (UFSCAR) – IHC 2017; Raquel Prates 
(UFMG) e [nome a ser definido] – IHC 2018; Cristiano Maciel (UFMT) – representante 
regional do Centro-Oeste; Tayana Conte (UFAM) – representante regional do Norte. 15. 
Encerramento – o presidente encerrou a reunião e convidou a todos para o jantar que 
acontecerá logo em seguida. A ata segue anexa com a lista de presentes da sessão.  
 
 












