
 
ATA DA REUNIÃO DA COMUNIDADE 2020 

 
Ata da reunião anual da comunidade de Interação Humano-Computador (IHC) ocorrida 
durante o XIX Simpósio Brasileiro sobre Fatores Humanos em Sistemas Computacionais 
(IHC’20), no Ciberespaço (online). 
 
No dia vinte e nove de outubro de dois mil e vinte, às dezesseis horas e quinze minutos, por 
videoconferência via sistema Zoom, ‘sala JK’, 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 (UDESC), contando com 97 pessoas presentes. 1. 
ABERTURA: A Professora Isabela 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; Isabela lembrou da importância dos membros de 
manterem a associação, e solicitou que os associados presentes se manifestassem via chat. 
Na sequência, foi apresentada a agenda da reunião. A Professora Isabela continuou com a 
palavra e agradeceu a Professora Tayana Conte (UFAM), sua co-coordenadora de programa, 
e as Professoras Maria Lúcia Bento Vilela (UFVJM) e Caroline Queiroz (UFVJM), 
coordenadoras gerais. 2. IHC 2020 Coordenação Geral: As coordenadoras gerais iniciaram 
com os agradecimentos aos apoios recebidos do CGI/NICBR e SIGCHI, destacando 
especialmente o apoio da SBC e a competência da equipe de eventos. Então foram 
apresentados os dados de inscritos, com 206 inscritos, mostrando as inscrições por estados 
e instituições. A coordenação destacou que o número de inscritos superou as expectativas, 
pois devido aos diversos desafios do período, esperava-se uma redução maior. 
3. IHC 2020 Coordenação de Programa: na sequência a Professora Tayana Conte iniciou 
falando sobre o programa científico, as mudanças em relação ao evento no Ciberespaço e 
as trilhas realizadas, a criação da nova trilha de Ideias Inovadoras e Resultados Emergentes. 
Sobre a trilha de Artigos Completos destacou que ~34% dos artigos foram aceitos na trilha 
de artigos completos, mantendo a taxa de publicação na média dos anos anteriores. Os dados 
de submissão de todas as trilhas foram apresentados. A coordenação de programa chamou 
a atenção para as mudanças realizadas nesta edição, como a adoção de um processo de 
rebuttal. Os resultados da experiência foram discutidos e considerados positivos para 
contribuir com a melhoria do evento e da pesquisa desenvolvida na área, e foi decidido que 
o processo de rebuttal será mantido para o IHC 2021. Como outra inovação, a coordenação 
também destacou que pela primeira vez foram premiados os melhores revisores do evento. 
Elas aproveitaram para chamar a atenção para a necessidade de melhorar a qualidade do 
comitê de programa, das revisões, e do comprometimento dos revisores, informando que, a 
partir de 2020, a CEIHC passará a ter uma lista dos revisores que não realizaram suas 
revisões no prazo solicitado e com a qualidade esperada. Finalmente, as coordenadoras 
passaram a palavra para as Professoras Luciana Zaina (UFSCar) e Marcelle Mota, 
coordenadoras da trilha de Ideias Inovadoras e Resultados Emergentes. As coordenadoras 



falaram da experiência com a nova trilha, chamaram a atenção para a necessidade de se 
entender seu foco na questão da inovação tanto na submissão quanto na revisão. A trilha 
será mantida para a próxima edição. Foram recebidas 49 submissões válidas e movidos 7 
artigos da trilha de artigos completos, após revisão, foram aceitos 23 artigos, sendo 21 
originalmente da trilha e 2 movidos dos artigos completos. COMITÊ EDITORIAL JIS: Luciana 
Salgado assume a palavra e apresenta os resultados das ações do Comitê Editorial, como: 
migração para o sistema da SOL finalizada, publicações em fluxo contínuo, atribuição de DOI 
aos artigos já publicados nos volumes passados, chamadas para edições especiais (special 
calls) e ações para atender a critérios de indexação que farão a JIS ter mais visibilidade. 
Luciana então apresentou o comitê editorial da JIS, e convidou o Professor Roberto Pereira 
para contribuir com a fala. Ambos os professores ressaltaram a importância de investir na 
JIS, destacando que ela já possui toda a estrutura necessária para trazer ótimos resultados 
à comunidade já no médio prazo. BR-CHI: A Professora Kamila Rios apresentou as ações do 
capítulo brasileiro, destacando os resultados que a equipe, formada por ela e pelas 
professoras Marcelle Mota (UFPA) e Soraia Prietch (UFR). Também fez o convite para os 
participantes se associarem ao BR-CHI e conhecerem mais a respeito do capítulo acessando 
o website e as redes sociais. Alguns dados de associação, ressaltando que o número de 
associados quase duplicou no último ano, curtidas e acessos às redes sociais foram 
apresentados, bem como quem são as pessoas mais assíduas nos Webinars promovidos 
este ano, efetuando homenagem simbólica com “cartão fidelidade” para Renan Aranha e 
Cynthya Teles. Para finalizar, foram apresentados a arte e o designer vencedor do Concurso 
de Logotipo do BR-CHI, ressaltando que o logotipo e o seu memorial descritivo estarão 
disponíveis no site do BR-CHI. Também foi feito um agradecimento a Talita Pagani por ceder 
um livro para premiação do ganhador do Concurso de Logotipo. IHC 2021: Isabela explica 
que, em reunião da CEIHC, foi considerado o cenário atual e os desafios e incertezas para o 
próximo ano. Por causa das mudanças com o IHC 2020, Diamantina seria o local do IHC 
2021. Após consulta às coordenadoras Maria Lúcia e Caroline, a CEIHC decidiu que o IHC 
2021 será novamente online, e que o próximo IHC presencial será realizado em Diamantina. 
Como coordenação de programa para o IHC 2021, foram escolhidos os nomes do Prof. André 
Pimenta Freire (UFLA) e da Profa. Marcelle Mota (UFPA). Como coordenação geral do IHC 
2021 foram escolhidos os nomes das Professoras Ingrid Teixeira (UFC), Kamila Rios (USP) 
e Ticianne Darin (UFC). ATUALIZAÇÃO CEIHC: Profa. Isabela então conduz a atualização 
da CEIHC: saem Raquel Prates (UFMG) e Heloisa Candello (IBM), coordenadoras de 
programa do IHC 2018, entram André Pimenta Freire (UFLA) e Marcelle Mota (UFPA), 
coordenadores do próximo evento. Para representação regional, foi aberta vaga para 
representante da região Centro-Oeste; a Profa. Soraia Prietch (UFMT) foi a única candidata, 
sendo eleita por aclamação. ENCERRAMENTO: a presidente encerrou a reunião, 
agradecendo todas as pessoas e convidando para a continuidade das sessões do IHC 2020. 
Esta ata foi redigida de forma colaborativa pelos membros da CEIHC, e segue com a lista das 
pessoas presentes da sessão. 
 
 
 


