
 
ATA DA REUNIÃO DA COMUNIDADE 2019 

 
Ata da reunião anual da comunidade de Interação Humano-Computador (IHC) ocorrida           
durante o XVIII Simpósio Brasileiro sobre Fatores Humanos em Sistemas Computacionais           
(IHC’19) em Vitória - ES. 
 
No dia vinte e quatro de outubro de dois mil e dezenove, às dezesseis horas, no auditório                 
da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), em Vitória-ES, a comunidade de IHC se              
reuniu para a reunião anual, previamente agendada no evento, sendo presidida pelo            
membro da CEIHC - Comissão Especial de IHC da Sociedade Brasileira de Computação             
(SBC), representante da região Centro-Oeste e Diretor de Eventos da SBC, Professor            
Cristiano Maciel (UFMT), em substituição ao então coordenador da CEIHC Professor           
Roberto Pereira (UFPR), contando com 88 pessoas presentes. 1. ABERTURA: O Professor            
Cristiano Maciel abriu a sessão com as boas-vindas aos participantes, ressaltando a            
importância da reunião e da CEIHC, lembrando da lista de discussão, da página oficial da               
CEIHC e da página no Facebook; agradeceu ao Professor Roberto Pereira, lembrou da             
importância dos associados de manter a associação, e passou a folha com a lista de               
associados inscritos para recolher a assinatura dos presentes. Na sequência, foi           
apresentada a agenda da reunião. O Professor Cristiano passou então a palavra para             
Rodrigo Guimarães (UFES) e Celso Santos (UFES) que, juntos, conduziram a apresentação            
dos dados do IHC 2019. 2. IHC 2019 Coordenação Geral: Rodrigo anuncia que submeteu              
pedido de apoio para CAPES, CNPq, CGI/NICBR e FAPES (Fundação de Apoio à Pesquisa              
do ES). Rodrigo agradeceu ao Artur Kronbauer (UNIFACS) e Vagner Santana (IBM) pela             
coordenação de programa e agradeceu a IBM representada, pelo Vagner durante o evento,             
pelos brindes e kits fornecidos para as premiações; agradecimento também à Axure pelas             
três licenças dadas aos ganhadores da competição de design. Foi anunciada a cooperação             
realizada com o SIGMM e SIGWEB, além do SIGCHI da ACM. Agradecimentos ao apoio              
institucional do LPRM, PRO DESIGN UFES, Espírito Santo Convention Boreau e ao PET             
EngComp. Na sequência, foram apresentados dados do IHC’19: o número de inscritos foi             
de 184, sendo 67 na categoria profissional, 47 na categoria graduação e 70 pós-graduação;              
dentre os estados, os dois estados com maior número de inscritos foram São Paulo, com               
28, e Rio de Janeiro com 26 inscritos; dentre as instituições, a Universidade Federal do               
Ceará (UFC) foi a universidade com o maior número de inscritos, seguido da Universidade              
Federal do Espírito Santo (UFES). Rodrigo então agradeceu o apoio dos voluntários e             
passou a palavra para o Celso, que então apresentou dados sobre os recursos. Celso              
destacou que o valor recebido com as inscrições foi maior que o valor do maior patrocinador                
(CGI), e mostrou a inviabilidade de realizar o IHC em um hotel devido a falta de recursos e,                  
também, pela realização de um evento de futebol sub 17 na cidade durante o IHC. Rodrigo                
esclareceu que por isso houve a necessidade de alterar o horário do evento para que fosse                
possível organizá-lo na universidade. Celso apresentou valores de alugueis de          



equipamentos eletrônicos, fazendo uma comparação sobre os custos caso o evento fosse            
realizado em um hotel. Celso informou que o CNPQ aprovou o apoio de 10 mil reais, porém                 
depois cancelou o apoio. Celso agradeceu novamente ao Vagner e a IBM que, além dos               
brindes, forneceu passagens para os palestrantes internacionais que custaram em torno de            
15 mil reais. Houve um debate sobre a falta de comunicação entre a organização do evento                
e a CEIHC/SBC sobre adiantamento de recursos. Celso apresentou dados detalhadamente           
sobre o que foi pago. Rodrigo recomendou que o site fosse "padronizado" pela SBC.              
Rodrigo reforçou a necessidade da CEIHC e SBC melhorarem o processo de comunicação             
com o CGI. Houve um problema com o financiamento da FAPES por causa de um               
comprovante de residência do Celso. 3. IHC 2019 - Coordenação de Programa: na             
sequência, Vagner Santana (IBM) iniciou falando sobre o programa científico, composto por            
113 revisores brasileiros e 3 internacionais; Vagner destacou que 34% dos artigos foram             
aceitos (56 de 165) e 66% foram rejeitados, mantendo a taxa de publicação na média dos                
anos anteriores. Quanto aos tópicos, eles tentaram organizar as sessões de modo que os              
temas em comum não ficassem em paralelo. Vagner destacou que os anais estavam             
disponíveis antes do início do evento na ACM Digital Library e na SOL (SBC OPEN LIB).                
Vagner chamou a atenção para o comprometimento exigido dos participantes do comitê de             
programa, pois a falta com as revisões prejudica o andamento das atividades. Ainda sobre              
as revisões, Vagner destacou que, em casos de disparidade nas revisões, o comitê colocou              
os artigos em discussão, contribuindo para melhorar as revisões. Na sequência, Vagner            
informou que os 6 melhores melhores artigos serão submetidos para o JBCS (Journal of the               
brazilian Computer Society), com pelo menos 30% de conteúdo original, sendo submetidos            
a novo processo de avaliação para a decisão pelo editor chefe. Foram apresentados os              
dados sobre artigos resumidos, e informado que 5 artigos completos foram indicados como             
resumidos dos quais 2 artigos foram aceitos. Vagner agradeceu a IBM Research e ACM              
Distinguished Speakers, e destacou que é preciso ampliar o número de revisores, sugerindo             
adotar o overleaf como editor para os artigos. Vagner finalizou sua fala agradecendo a              
CEIHC, organizadores gerais, chair de trilhas e voluntários, e solicitou que, ao postar algo              
nas redes sociais, fossem usadas as hashtags #IHC2019 #CiênciaExiste #CiênciaResiste.          
4. NOVO REGIMENTO CEIHC: Milene Silveira (PUCRS) iniciou então sua apresentação           
informando que ocupa um lugar na CEIHC com um posto consultivo e ficou responsável              
pela atualização do regimento da CEIHC. Milene ressaltou os principais pontos de mudança             
do regimento. Ela Milene destacou a necessidade de aumentar a representatividade das            
regiões: as vagas para representantes regionais que antes eram fixas em 2, passaram a ser               
no mínimo 2 e no máximo o número de regiões não representadas, tendo seu mandato               
estendido de 1 para 2 anos. Além disso, os candidatos a representantes regionais poderão              
estar ausentes da reunião da comunidade, desde que informem formalmente sua intenção à             
candidatura a CEIHC antes da reunião. Milene apresentou os requisitos para coordenação            
geral e de programa, informou que haverá também um coordenador de publicações e,             
oficialmente, a SBC Journal on Interactive Systems (JIS) passa a ser a principal revista              
"apoiada" pela CEIHC, tendo um de seus editores direito a cargo consultivo na comissão. A               
proposta do novo regimento foi aprovada por unanimidade. Cristiano agradece a Milene            
pelo trabalho realizado e pela excelente condução do processo de atualização do            
regimento. 5. GT CIENTÍFICO: na sequência, Isabela Gasparini (UDESC) inicia a           
apresentação do comitê científico da CEIHC e fala sobre o novo Qualis, destacando que o               
IHC seria classificado como Qualis B1, mas o comitê, incluindo o coordenador da CEIHC o               



prof. Roberto Pereira, fez um pedido justificado de melhoria do qualis para A4 junto ao               
comitê de área da CAPES, que aceitou a sugestão pois o IHC já possui mais de 20 anos de                   
história. Isabela fala da importância da JIS para o IHC e fala sobre o processo de transição                 
do comitê editorial da JIS que está sendo renovado, agradecendo aos professores que             
estavam nos cargos de editores e revisores. Isabela apresenta a Professora Luciana            
Salgado (UFF) como a nova Editora Chefe da JIS. 6. COMITÊ EDITORIAL JIS: Luciana              
assume a palavra e apresenta o novo Comitê Editorial, com professores das comunidades             
de IHC, Realidade Virtual e Jogos. Luciana apresentou as ações estratégicas sendo            
conduzidas para a melhoria da revista, como: estabelecer a política editorial junto à SBC,              
publicações em fluxo contínuo, chamadas para edições especiais, migração para o sistema            
da SOL, e ações para atender a critérios de indexação que farão a JIS ter mais visibilidade.                 
Luciana fala da importância de acreditar na JIS, acreditar na melhoria da revista para que               
possamos colher os frutos no futuro. Cristiano parabeniza a comissão científica pelo            
trabalho em transformar o IHC em qualis A4. 7. ATUALIZAÇÃO CEIHC: Cristiano então             
conduz a atualização da CEIHC: sai o Roberto Pereira (UFPR) e Luciana Zaina (UFSCar),              
entram Isabela Gasparini (UDESC) e Tayana Conte (UFAM). Para representação regional,           
como não houve candidatos do centro-oeste, foram abertas duas vagas para qualquer            
região: candidataram-se para os cargos Marcelle Mota (UFPA) e Ingrid Monteiro (UFC), que             
foram aprovadas por unanimidade. 8. REPRESENTAÇÕES: Milene anuncia que renunciou          
ao cargo de representante na IFIP e que Lara Piccolo (The Open University) assumiu a               
função no meio do ano; Milene relembrou o prêmio recebido pela Professora Simone             
Barbosa (PUC-Rio) como IFIP Pioneer, que foi aplaudida de pé pela comunidade. Simone             
explicou o que aconteceu na 17 IFIP TC13 Interact Conference: houve uma proposta de              
remover artigos de pessoas que pagam as inscrições e não vão aos eventos; Simone avisa               
que há recursos disponíveis para financiar participação em eventos, e que tem sobrado             
recurso nos ciclos que ela tem participado sobre a avaliação dos pedidos. Simone             
recomenda solicitar apoio também ao ACM/SIGCHI. Sobre a revista Interactions, que ficou            
classificada como B1 no novo Qualis, Simone destacou que é importante submeter para a              
revista, pois, ela é muito citada, destacando que há mais de 100 mil acessos para a revista.                 
Ingrid Monteiro (UFC) então falou sobre o fim do mandato no BR-CHI e apresentou a nova                
chapa composta pelas Professoras Soraia Prietch (UFMT-Rondonópolis), como        
coordenadora, Marcelle Mota (UFPA), como vice-coordenadora, e Kamila Rios (USP-São          
Carlos), como tesoureira, que foi aprovada por unanimidade. 9. PROPOSTAS IHC 2021:            
Milene fala sobre as duas propostas do IHC para 2021: uma proposta para o IHC ser em                 
Quixadá, organizado por Ingrid Monteiro e Ticianne Darin (UFC), e um convite dos             
coordenadores do SBGames em fazer os eventos em conjunto no Rio Grande do Sul, na               
UFRGS, mas ainda sem propostas de organizadores para a ocasião. Ingrid então            
apresentou a proposta para o IHC 2021 em Quixadá-CE, que ficou pendente de análise e               
decisão pela CEIHC. 10. IHC 2020: Caroline Queiroz e Maria Lúcia Vilela apresentaram o              
convite para o IHC 2020 em Diamantina-MG. Houve então entrega de brindes para os              
coordenadores de trilhas e sorteio de brindes para os participantes presentes da reunião,             
dentre os quais diversos brindes da IBM, livros da Springer e uma licença Axure. 11.               
ENCERRAMENTO: o representante do presidente encerrou a reunião e convidou todas as            
pessoas presentes para as atividades do último dia do evento. Esta ata foi redigida com               
base nos registros da Professora Marcelle Mota (UFPA), e segue com a lista de assinaturas               
das pessoas presentes da sessão. 










