
 
ATA DA REUNIÃO DA COMUNIDADE 2021 

 
Ata da reunião anual da comunidade de Interação Humano-Computador (IHC) ocorrida 
durante o XX Simpósio Brasileiro sobre Fatores Humanos em Sistemas Computacionais 
(IHC’21), online. 
 
No dia vinte e um de outubro de dois mil e vinte e um, às dezesseis horas e vinte e nove 
minutos, por videoconferência via sistema Hopin, a comunidade de IHC se encontrou para a 
reunião anual, previamente agendada no evento, sendo presidida pela coordenadora da 
CEIHC - Comissão Especial de IHC da Sociedade Brasileira de Computação (SBC), 
Professora Isabela Gasparini, contando com 62 pessoas presentes que preencheram à lista 
de presença.  
1. ABERTURA A professora Ticianne Darin iniciou às 16:29, ela agradeceu a presença de 
todos e pediu pra assinarem a lista colocada no chat pela Isabela. 2. IHC 2021 Coordenação 
Geral: Ticianne apresentou a coordenação geral do ICMC-USP e UFC e coordenação de 
programa da UFLA e UFPA. Apresentou os patrocinadores, apoio da IBM Research e 
apresentou o mascote do sabiá e aquarela feita por Maryanna Araújo Lima, da UFC-Quixadá. 
Apresentou a chamada para propostas de identidade visual do evento, e o processo de 
criação com colaboração de estudantes e seu envolvimento. O evento teve 242 inscritos até 
o presente momento. As inscrições por instituições foram apresentadas, UFC, UFPA, UFMT, 
UFSCar, USP e outras. Por categoria, tivemos mais estudantes de pós, depois graduação, 
profissionais e professores da educação básica. Por estado, temos Ceará, São Paulo, Pará, 
Paraná, Rio Grande do Sul e outros. Esse ano a página do IHC começou a ter domínio na 
SBC, ihc.sbc.org.br, a ideia é continuar a manter o ihc sempre nesse domínio para manter 
um histórico melhor. As estatísticas do site incluem mais de 50 mil visitas e mais de 19 mil 
visitantes. Especialmente na época das prorrogações de prazos, aceites, inscrições e 
programação. Ticianne comentou as estatísticas de acesso às páginas, especialmente com 
relação aos recursos de acessibilidade. Kamila Rodrigues apresentou os recursos recebidos 
e gastos. Por enquanto: 72.981,62 mil de entrada e 36.185,67 mil de saída. Ticianne 
apresentou os números em redes sociais. Instagram 527 seguidores, Facebook 170 
seguidores, Twitter 113 seguidores, Youtube 112 seguidores. Ticianne descreveu o processo 
para realizar a descrição textual das imagens nas redes sociais, em parceria com a 
Coordenação de Acessibilidade. Ressaltou a importância do trabalho da Coordenação de 
Acessibilidade, o volume de trabalho realizado ao longo da preparação e realização do 
evento, e a postura colaborativa dos membros da equipe. Simone, Isabela e Luciana Zaina 
lembraram que pode ser colocado tudo nas redes da CEIHC. Kamila esclareceu sobre os 
tipos de kits enviados para as 25, 50 e 100 primeiras inscrições, e a comissão de organização. 
Ticianne apresentou toda a equipe do IHC 2021, agradecendo o trabalho de todos, 
nominalmente: Ingrid Monteiro e Kamila Rios pela co-participação na organização geral; 
André Freire e Marcelle Mota pela Coordenação de Programa e coordenação da Trilha de 
Pesquisa; Amanda Melo, Soraia Prietch, Carolina Sacramento e Renan Vinícius pelo Comitê 



de Acessibilidade; Manoel Junios e Suzane Santos pela Comissão de Publicação; Caroline 
Queiroz e Maria Lúcia Vilella pela coordenação da trilha de Ideias Inovadoras e Resultados 
Emergentes em IHC; Anna Beatriz Marques e Natasha Valentim pela coordenação da 
Competição de Avaliação; Cristiano Maciel e Lara Piccolo pela coordenação do Concurso de 
Teses e Dissertações em IHC; Luana Müller e Luciana Salgado pela coordenação do 
Workshop sobre Ensino de IHC; Artur Kronbauer e Kamila Rodrigues pela organização do 
Workshop se Aspectos da IHC na Web Social; e Frederick Amstel e Silvia Bim pela 
coordenação do IHCzinho. Ticianne ressaltou, ainda, a relevância da atuação dos voluntários 
e fez um agradecimento especial a estes: Aline Verhalen, Bianca Melo, Bosco Borges, Caio 
Nunes, Cynthya Teles, David Miranda, Helen Spicoli, Izac Sidarta, Larissa Muniz, Mateus 
Pinheiro, Nayana Carneiro e Suzane Santos. 3. IHC 2021 Coordenação de Programa: na 
sequência Profa Marcelle Mota iniciou a apresentação de informações da Coordenação de 
Programa. Informou dados sobre os anais disponíveis na Biblioteca Digital da ACM da Trilha 
de Pesquisa e Trilha de Ideias Inovadoras e Resultados Emergentes em IHC. Agradeceu a 
Manoel e Suzane pela colaboração.  Informou que os anais estendidos serão publicados na 
SBC Open Lib, e que estão em finalização, com a finalização de artigos do WEIHC que terão 
ajustes após o evento. Informou dados sobre submissões na Trilha de Pesquisa, com 77 
submissões e 29 artigos aceitos (taxa de aceite de 38%) e Trilha de Ideias Inovadoras e 
Resultados Emergentes em IHC, com submissões e  aceitos. A prof Simone Barbosa, às 
17:15 via chat escreveu: “Quando eu ainda estava no doutorado (há "pouquinho" tempo), 
houve uma edição da CHI que tinha mentores. Uma pessoa apresentava o estado do trabalho 
para o mentor e o mentor fazia recomendações para a revisão do artigo (ou dizia: o trabalho 
ainda não está maduro para publicação aqui)”. A Profa Marcelle anunciou que os anais do 
IHC já estavam publicados na ACM DL e disse que em breve os anais estendidos estarão no 
Portal SBC SOL. Além disso,  apresentou as submissões e número de aprovados das demais 
trilhas. A Trilha de Pesquisa teve 77 submissões e 29 aceites, com uma taxa de aceite de 
38%. A Trilha de Ideias Inovadoras e Resultados Emergentes em IHC teve 44 submissões e 
23 aceites, mais 3 artigos transferidos da trilha de pesquisa, totalizando uma taxa de aceite 
de 52%.  O WEIHC teve 19 submissões e 10 aceites. O CTD teve 2 submissões no doutorado 
e 10 no mestrado, sendo classificadas 1 no doutorado e 5 no mestrado. A Competição de 
Avaliação teve 3 submissões na graduação e 2 na pós-graduação, sendo classificadas 1 na 
graduação e duas na pós-graduação. O WAIHCWS teve 12 submissões e 6 aceites. As 
submissões por estado do primeiro autor concentram-se principalmente em São Paulo, 
Ceará, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Prof André Freire 
apresentou o processo de revisão do IHC 2021. Falou dos membros internacionais que 
participaram das revisões, com cuidado para colocarmos sempre apenas um revisor 
internacional por artigo me inglês. André falou de como as revisões estão muito boas, e que 
queremos enviar a mensagem "mande seu artigo para o IHC, pois fazemos boas revisões". 
Precisamos aumentar a diversidade, ainda temos somente 6,2% do Comitê atuando na 
indústria e 1,5% em órgãos governamentais. Prof André pediu à comunidade ajuda para 
trazer mais profissionais fora da academia nas revisões. Os revisores estão distribuídos em 
vários estados, mas ainda temos estados não representados. A prof Simone Barbosa às 
17:18 via chat escreveu “Uma trilha de experiências na indústria com comitê majoritariamente 
também da indústria pode atrair mais submissões e participação de lá. E também outras 
modalidades de submissão, pois muitas pessoas da indústria têm cases interessantíssimos, 
mas não artigos como estamos acostumados.” É importante também diversificar as áreas 
para mostrar como o IHC é interdisciplinar. O processo de rebuttal teve mais de 700 
mensagens e 87% dos artigos tiveram rebuttal.  André falou dos tópicos mais populares em 



artigos aceitos e submetidos.  André falou dos tópicos mais populares em entre o comitê de 
revisão. À Prof Marcelle apresentou os destaques da programação, os dois painéis (incluir 
detalhes): Painéis nos Workshops, Vídeos do IHCzinho, Palestras internacionais (Jenny, Ben, 
Helen), Palestra nacional de Milene Silveira. A Prof Isabela iniciou a apresentação da CEIHC 
com os canais da CEIHC e redes sociais. Relembrou às pessoas participantes sobre a lista 
de presença. Isabela lembrou que na sessão de premiação de melhores trabalhos haverá 
uma pequena homenagem à Profa. Junia Coutinho Anacleto. Apresentou a atuação da 
CEIHC em 2021. 
Demandas da CA-CC CAPES e SBC Janeiro/21 - Indicadores e nomes de eventos e 
periódicos (verificar eventuais ajustes nas informações existentes nestas planilhas) - 
periódicos e eventos Julho/21 - CSBC - GT do Jems, Agosto/21 - Colaboração das CEs - 
periódicos  - revisarmos novamente a lista de periódicos Qualis, Setembro/21 - Eventos no 
geral. O Prof Cristiano Maciel via chat às 17:34 disse “Em nome da SBC, agradeço muito o 
trabalho de todos/as em prol das melhorias no JEMS, periódicos…”. BR-CHI: As Profas 
Soraia Prietch, Kamila Rodrigues e Marcelle Mota apresentaram as ações do BR-CHI, 
números e ações, webinars e contato com outros capítulos internacionais . Soraia agradeceu 
à Eunice Sari, coordenadora dos capítulos do SIGCHI pelo networking. Apresentou os 
webinars realizados. Soraia apresentou a chapa "Uai Tchê" que se candidatou, e que ao 
encerrar a votação, a chapa foi eleita. COMITÊ EDITORIAL JIS: Prof Ingrid Monteiro e 
Luciana Zaina apresentaram relato sobre o Journal on Interactive Systems (JIS). Informou 
que JIS completou 10 anos em 2020, com histórico da revista.Ingrid apresentou a composição 
do comitê editorial, e a composição de pessoas das comunidades de Jogos, Realidade Virtual 
e Interação Humano-Computador. Apresentou as ações da JIS, migração para Plataforma 
SOL - SBC (todos artigos migrados com DOI), estruturação do processo, investigação sobre 
processo de indexação, publicações em fluxo contínuo, special calls para eventos parceiros, 
SBGames, IHC, SVR…Apresentou a sistemática para edições especiais temáticas e de 
artigos estendidos de eventos, e convidou a comunidade a propor edições 
especiais.Apresentou as próximas ações da JIS, políticas de publicação alinhadas com a 
SBC, adoção de critérios de indexação da Latindex, SciElo, Scopus, Web of Science, base 
mínima: Ter 20 artigos anualmente (meta para 2022), ainda não atingida em 
2021.Estabelecimento de política editorial (alinhada com SBC), Internacionalização da JIS. A 
prof Luciana Zaina apresentou chamado para a colaboração de membros da comunidade 
para submeter artigos e colaborar com a JIS. Luciana convidou a comunidade para ler artigos 
da JIS, publicar na JIS, citar artigos da JIS, e divulgar a JIS. Ingrid mostrou site, e-mail e 
mídias sociais da JIS. IFIP: Isabela Gasparini fez relato em nome de Lara Piccolo, 
representante da IFIP brasileira, que não pôde participar por incompatibilidade de fuso-
horário. Apresentou a composição dos cargos consultivos da CEIHC, e a posição da 
representação da IFIP no TC13."O TC 13 está aberto a receber mais de 1 representante por 
país e estão muito focados em ampliar a participação de outros países. Esse comitê organiza 
o Interact e no último ano uma das discussões mais relevantes para nós foi o prêmio atribuído 
para "Desenvolvimento Internacional". Levantei a discussão que esse título deveria ser 
alterado por sugere um viés negativo, de trabalho com qualidade inferior. Sugeri mudar para 
trabalhos com impacto social ou algo do gênero. A discussão ainda está em aberta. Outra 
atuação do Brasil foi pelo working group em sustentabilidade, que junto com Vânia e Kamila 
e o chair desse WP organizamos um workshop". Isabela fez agradecimento à Lara pela 
representação da CEIHC no TC13 da IFIP. IHC 2022: Profas Caroline Queiroz e Maria Lúcia 
Villela apresentaram a proposta para realização do IHC 2022 em formato presencial em 
Diamantina-MG. A proposta é do de Coordenação Geral com Caroline Queiroz Santos - 



UFVJM e Maria Lúcia Bento Villela - UFV, e Comitê de Programa com Kamila Rios - USP São 
Carlos e Ticianne Darin - UFC. Apresentaram a motivação de Levar eventos científicos da 
área de computação para cidades do interior. Promover a área de IHC em regiões afastadas 
dos grandes centros. Apoiar o fortalecimento de  grupos de pesquisas na região do Vale do 
Jequitinhonha e do norte de Minas Gerais. Atrair pesquisadores atuantes em áreas 
relacionadas. Podermos estar JUNTOS novamente. Apresentaram a lista inicial de possíveis 
instituições parceiras na organização do IHC, UFV - Universidade Federal de Viçosa, UFMG 
= Universidade Federal de Minas Gerais, Unimontes - Universidade Estadual de Montes 
Claros, IFNMG -  Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, UFLA - Universidade Federal 
de Lavras, UFOP - Universidade Federal de Ouro Preto.Será feita à solicitação de auxílios 
para CAPES, CNPq, FAPEMIG, SIGCHI, CGI.br NIC.br e outras empresas parceiras da 
região. ATUALIZAÇÃO CEIHC: Isabela apresentou a composição do comitê deliberativo da 
CEIHC 2020-2021, com  Artur Kronbauer (UNIFACs) - IHC2019 - Nordeste, Vagner Santana 
(IBM) - IHC2019 - Sudeste, Isabela Gasparini (UDESC) – IHC2020 - Sul, Tayana Conte 
(UFAM) – IHC2020 – Norte, André Pimenta Freire (UFLA) – IHC2021 - Sudeste, Marcelle 
Mota (UFPA) –  IHC 2021 – Norte, Ingrid Monteiro (UFC) – representante regional do 
Nordeste, Soraia Soraia Silva Prietch (UFR) – representante regional do Centro-Oeste. 
Isabela deu um agradecimento a todas as pessoas da CEIHC pela dedicação e voluntariado. 
Apresentou que Artur Kronbauer (UNIFACs) - IHC2019 - Nordeste, Vagner Santana (IBM) - 
IHC2019 - Sudeste, Ingrid Monteiro (UFC) – representante regional do Nordeste, Soraia 
Soraia Silva Prietch (UFR) – representante regional do Centro-Oeste estavam encerrando 
seus mandatos na CEIHC. Apresentou agradecimento especial a Roberto Pereira, que tem 
atuado por muitos anos na CEIHC, com papel fundamental na Comissão Científica. Informou 
que Roberto está encerrando seu período na Comissão Científica da CEIHC, que passará a 
ser representada por Luciana Salgado. Informou que Kamila Rios e Ticianne Darin passam a 
integrar a CEIHC, como coordenadoras de programa do IHC 2022. Informou que, seguindo o 
regimento, não havia representação do centro-oeste, e que abre chamada para candidatura 
de representante regional da região centro-oeste.  Apresentou os critérios para eleição - ser 
da região centro-oeste, atuar na área de IHC, e ser associado(a) à SBC. Solicitou 
manifestações de candidaturas por chat. Sylvana Karla da Silva de Lemos Santos, do IFB, 
fez sua apresentação, e candidatou-se para a posição.  A comunidade manifestou-se de 
forma unânime por chat, e Sylvana foi eleita por aclamação.  Isabela deu as boas vindas para 
Sylvana, em nome da comunidade e da CEIHC. ENCERRAMENTO: a presidente encerrou a 
reunião agradecendo a Ticianne, Kamila, e Ingrid, da Coordenação Geral, e Coordenação de 
Programa com Marcelle e André, pela organização do IHC 2021.  
 
Esta ata foi redigida de forma colaborativa pelos membros da CEIHC, e segue com a lista das 
pessoas presentes da sessão. 
 
 
 
 
 
 
 
 


