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• Relato da CEIHC (10/2001 a 10/2002): Jair 

o Dificuldade de ser CEIHC + coordenador do evento: acaba dedicando muito 

ao evento e fica difícil assumir as atividades do coord CEIHC (reunião anual 

dos coordenadores CE´s junto a SBC, dados para ranking da CAPES) 

o Reunião SBC 2002:  

▪ curta  

▪ comissões são responsáveis pelas suas próprias despesas 

▪ dinheiro da CEIHC foi utilizado no IHC 2002: pode voltar para a 

conta se tiver lucro 

o Fornecer dados para a CAPES para ranking de publicações IHC  

▪ dados do IHC dos 3 últimos anos vai estar disponível 

▪ IHC 2001: Publicação B 

▪ Necessidade do ranking das publicações internacionais 

▪ A ser discutido hoje liderado pela Prof. Clarisse 

• Relato IHC 2002: 

o Jair: relatou trabalho do comitê de programa e os comparou com os do IHC 

2001 

▪ <Dados divulgados> 

o Elizabeth: relatou trabalho de organização local 

▪ Classificou como positivo para a área de IHC o evento ter sido 

realizado no Nordeste, apesar das dificuldades (custo de vir, 

financiamento) 

▪ Financiamento: 

• CNPq: R$35000 para os 4 eventos 

• Participantes: 513 no IMIGRA, destes 120 no IHC 

• Apresentou financiamento e despesas do evento, explicou a 

mudança de hotel no último momento (após resultado do 

CNPq) 

• Todos os eventos foram organizados juntos, mas o 

SIBGRAPI tem um custo muito maior que os demais. O 

número de participantes do SIBGRAPI não é muito maior 

que os demais. 

• Vai fazer o possível para devolver à CEIHC o dinheiro 

retirado  

• Não conseguiram patrocínio de empresas, embora tenham 

tentado (e.g. IBM, Oracle, etc.) 

o Audiência: 

▪ Sugeriu que os eventos tivessem mais ligados à empresas. (Júlio 

Grillo, Empresa ligada à Vale do Rio Doce) 

▪ Prof. Clarisse parabenizou os Profs Jair e Elizabeth pelo esforço da 

organização 

• Integração CEIHC e BRCHI 

o Jair 

▪ Trabalho integrado 



▪ Novo site já está no ar, e novos membros podem se cadastrar 

▪ Nova lista ihc-l@sbc.org.br (já existe e podem se cadastrar, 

pretendem fazer a migração da lista anterior para a nova) 

o Simone: 

▪ Precisa de voluntários para manter o site ativo e atualizado 

▪ Eleição: chapa única: Simone Barbosa, Milene Silveira, Maíra Greco 

o Raquel: 

▪ Agradeceu ao comitê executivo passado e ao novo comitê por estar 

assumindo este compromisso junto à comunidade 

▪ Dirigiu eleição e a nova chapa foi eleita por unanimidade 

o Simone: 

▪ Descreveu e apresentou a CHI 2003 e possibilidades de participação 

• Relato da representante no TC13 da IFIP: Cecília Baranauskas 

o Teve uma reunião no início do ano (não pôde participar pois não era 

representante ainda) 

o Tem outra reunião no início de 2003. 

o Dificuldade: a IFIP não tem dinheiro para pagar a ida do representante às 

reuniões 

o Quando é vinculada à conferência Interact, tenta submeter e pedir apoio às 

agências de fomento 

o Pretende continuar tentando conseguir apoio para participar das reuniões, 

pois os encontros presenciais são muito importantes e as eleições são feitas 

durante as reuniões presenciais 

o Levantou a idéia de a comunidade tomar uma ação coordenada para 

conseguirmos auxílio para participação em reuniões (SBC, IFIP, BRCHI, 

etc.) 

o Votou-se a proposta de que uma parte da porcentagem das nossas 

conferências que vai para SBC (15%) seja revertida para apoio à 

participação dos representantes do IHC nacionais e internacionais em 

reuniões. Um documento será encaminhado para a SBC. Foi aprovado por 

unanimidade. 

• Divulgação do CLIHC 2003: Clarisse 

o Apresentou o que é o CLIHC, seu comitê de programa, e o seu histórico, 

conferencistas convidados, patrocínios e apoios sendo pedidos. Incentivou a 

todos a participarem e a conversarem com os coordenadores sobre o evento. 

• Proposta IHC 2004: 

o Jair convidou aqueles que tivessem propostas para o IHC 2004 que as 

apresentassem à comunidade 

o Proposta do Paraná: Sérgio Silva 

▪ Olga Belon da comunidade de computação gráfica gostaria de levar o 

SIBGRAPI para lá e contactou a Laura Sánchez para saber se ela 

toparia organizar o IHC no Paraná junto com o SIBGRAPI. Prof. 

Sérgio Silva (UEM) também se comprometeu a ajudar, assim como o 

CEFET-PR. 

▪ Luciana: intenção seria visualizar no Paraná a comunidade de IHC e 

criar a colaboração entre eles e integrar à comunidade nacional. 
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▪ A coordenação seria da Laura Sánchez e Sérgio Silva seria o 

coordenador de programa 

▪ O evento seria em Curitiba e avaliaria a possibilidade de ser no 

centro de convenções a ser inaugurado 2004 

o Jair: 

▪ Como não houve outras propostas colocou que esta comunidade 

pode recomendar, mas a aprovação é pela diretoria da SBC 

▪ Foi aprovado por unanimidade a recomendação da proposta do 

Paraná a SBC 

o Assuntos gerais:  

▪ Prof. Clarisse sugeriu que o comitê do IHC 2004 acompanhasse os 

trabalhos do CLIHC 2003, e que a partir do CLIHC 2003 se 

avaliasse a periodicidade do IHC e CLIHC. 

▪ Prof. Clarisse levantou dificuldade das línguas no CLIHC 

▪ Deveria estar previsto no CLIHC uma reunião da CEIHC+BRCHI 

• Coordenador do CEIHC 

o Raquel: proposta anterior combinado nesta comunidade era que fosse 

sempre o coordenador do IHC. No entanto, ouvimos o relato do Jair de que 

foi uma sobrecarga grande a coordenação do evento e CEIHC. Além disso, o 

próximo evento será o CLIHC e a Prof. Clarisse já atuou como 

coordenadora da comunidade junto a diversos órgãos e achava que o melhor 

seria que fosse outra pessoa. Assim, a proposta era que o Jair, como 

coordenador, e a Elizabeth como coordenadora adjunta fossem eleitos por 

mais um ano. Todos concordaram, abriu-se para novos candidatos, mas 

ninguém se apresentou. Assim foi feita a eleição e eles foram eleitos por 

unanimidade por mais um ano. O mandato deverá terminar em outubro e a 

eleição deverá ser no CLIHC 2003. 

• Assuntos Gerais: 

o Classificação dos periódicos de IHC junto a CAPES: Prof. Clarisse 

▪ A proposta foi de que as comissões especiais da SBC se 

organizassem para listar as publicações relevantes na área. 

▪ Recebeu as planilhas sendo utilizadas pela CAPES e concluiu que 

existe um trabalho muito grande a ser feito por nós 

▪ Classificação medida em função do fator de impacto 

▪ Tipos de problemas encontrados em uma primeira passada pela 

planilha: 

• O journal mais importantes da nossa área: International 

Journal of Man-Machine Studies e tem um grande fator de 

impacto, ele trocou de nome, e as 2 entradas estão na planilha 

e tem valores diferentes. 

• Fatores gerados eletronicamente pelo sistema Qualis. 

▪ CAPES anexou à base do Qualis, o citeseer. 

▪ Temos que rever tanto para aumentar, quanto para baixar as 

classificações feitas e corrigir as distorções 

▪ Esta discussão deveria estar no site do CEIHC+BRCHI, até para 

acesso da CAPES 



▪ Na base do HCIBib tem indicação para as conferências desde que 

ano estão sendo organizadas, quem as patrocina, etc. Todos estes 

indicadores servem como parâmetros para sua classificação. Nesta 

base encontram-se nas principais editoras na área de IHC. 

▪ Sugestão final: que comecemos a discutir utilizando o IHCBib como 

base 

▪ Classificação do IHC junto a CAPES:  

• Para passarmos para o nível A precisamos de história (tempo 

do evento) e taxa de aceitação alta (1 de cada 3) 

▪ Discussão urgente e séria e que repercutirá sobre nós. As pessoas 

seniors na área devem liderar a discussão para que no início do ano 

que vem tenhamos uma lista para ser submetida à CAPES. 

▪ Clarisse concorda com a classificação do IHC como B, pois é um 

evento jovem, e estamos em direção ao A. Ela acredita que tem que 

ser um caminho planejado.  

▪ O CLIHC é um bom momento para podermos refletirmos sobre o 

IHC e o caminho para chegarmos a um evento nível A. 

▪ CAPES e CNPq tem comitês interdisciplinares, mas é uma certa 

confusão. 

▪ Discussão: 

• Ana: Como trazemos pessoas de outras áreas ao IHC, se ele 

não conta para ninguém que não seja de informática. 

• Clarisse: temos que atrair pessoas de outras áreas para o 

evento 

 

 


