Ata da I Assembléia Ordinária da
Comissão Especial de Interação Humano-Computador
da Sociedade Brasileira de Computação
Elaborada por Simone Diniz Junqueira Barbosa e Clarisse Sieckenius de Souza

Às 18 horas do último dia 18 de outubro, em Gramado, RS, durante a realização do IHC’2000, reuniu-se a I
Assembléia Ordinária da Comissão Especial de Interação Humano-Computador da Sociedade Brasileira de
Computação (C.E. IHC), presidida pela então Coordenadora da Comissão, Professora Clarisse Sieckenius de
Souza (PUC-Rio), a fim de deliberar sobre os seguintes itens em pauta, divulgados quando de sua convocação na
lista de discussão IHC-L:

Pauta
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Regulamentação das Comissões Especiais da SBC
Prestação de Contas das Coordenações de Organização e Programa do IHC’2000
Votação dos Coordenadores, Local e Data do IHC’2001
Votação do próximo Coordenador da Comissão Especial de IHC da SBC
Relatórios sumários sobre o TC13 (IFIP) e o Brazil SIGCHI (ACM)
Assuntos Gerais

Regulamentação das Comissões Especiais da SBC
A Coordenadora da C.E. IHC abriu os trabalhos da Assembléia ressaltando ser esta um foro oficial de decisão da
área de IHC, dentro da SBC, regido por uma regulamentação disponível no site da SBC. Ela resumiu brevemente o
conteúdo desta regulamentação e destacou estar naquele momento presidindo a Assembléia na qualidade de
Coordenadora indicada quando da criação da C.E. IHC. Reiterou que um dos principais itens da pauta proposta
para o encontro era a indicação do próximo coordenador, em articulação com a indicação do organizador do
próximo IHC.
Visto isto, passou imediatamente ao ponto seguinte da pauta.

Prestação de Contas das Coordenações de Organização e Programa do
IHC’2000
Marcelo Pimenta e Renata Vieira, coordenadores do IHC’2000, deram conta de aspectos organizacionais do
evento, falndo sobre vantagens e desvantagens da realização de eventos conjuntos. Reportaram também suas
dificuldades com o reembolso das passagens dos visitantes estrangeiros que adquiriram eles próprios seus bilhetes.
Enumeraram as fontes de financiamento que apoiaram o evento, dentre as quais a receita do próprio IHC’99,
disponibilizada por sua coordenadora. Agradeceram o apoio recebido da coordenação do comitê de programa para
com assuntos da organização administrativa do workshop e colocaram-se ao inteiro dispor dos organizadores do
próximo evento para trocar com eles a experiência que adquiriram.
Em seguida, Clarisse Sieckenius de Souza prestou contas de suas atividades na coordenação do comitê de
programa (CP). Agradeceu a todos os membros do comitê, destacando a presteza e a eficiência de todos que
avaliaram cuidadosa e extensivamente os trabalhos submetidos, viabilizando a montagem do programa
apresentado em Gramado. Nele se enfatizou um aumento na variedade dos temas tratados pelos trabalhos
submetidos e aceitos, notando-se já a emergência de massa crítica em torno de tópicos como: avaliação de
usabilidade, abordagens semióticas para IHC e apoio ao design de interfaces. Ressaltou também o elevado perfil
dos convidados internacionais que prestigiaram o IHC’2000 com suas presenças, sem ter para tanto exigido
qualquer tipo de pagamento da organização. Adiantou que Jenny Preece e Ben Shneiderman já manifestaram a ela
e a outros membros da comunidade brasileira o seu interesse em vir ao Brasil para o IHC’2001, o que seria
extremamente positivo, dada a estatura de ambos no cenário internacional afeto à área.
A coordenadora do CP também formulou publicamente algumas sugestões para o CP do próximo IHC, no sentido
de:
•
fomentar a multi/inter-disciplinaridade, através de trabalhos com co-autoria de pessoas de diferentes áreas
(talvez através de oficinas);
•
manter a flexibilidade das parcerias com SBs, justamente na linha que nos levará em 2001 a poder realizar o
IHC junto com o SBMídia;

•
•
•

envolver a comunidade de IHC no projeto “Sociedade da Informação”, pois há necessidade urgente da nossa
participação oficial neste foro como comunidade científica e tecnológica, e não como um agregado de
indivíduos;
incentivar os trabalhos de estudantes, para que apresentem pesquisas em andamento e criem foros de
discussão sobre seus maiores desafios e dificuldades na condução de projetos acadêmicos na área de IHC; e
considerar a instituição de distinções para os melhores trabalhos, e a adoção de blind refereeing na avaliação
dos mesmos para evitar constrangimentos de avaliadores e avaliados.

Quanto a este último item, foi levantada a possibilidade interessante de que o melhor trabalho seja apontado pelos
próprios participantes do IHC, numa votação realizada ao final do evento.
Foram pedidas maiores informações à coordenadora do CP do IHC’2000 sobre o projeto Sociedade da Informação.
Ela esclareceu que se trata de um projeto do governo brasileiro, conduzido junto ao Ministério da Ciência e
Tecnologia em conjunto com outros órgãos governamentais, cujo detalhamento está todo disponível na Internet em
URL que será divulgada na IHC-L, por ela própria. Reforçou também seu ponto de vista de que a comunidade de
IHC tem a missão de participar deste projeto, a fim de contribuir para que não se agravem as dificuldades já
experimentadas por boa parte da população brasileira em relação ao analfabetismo cultural em que se encontram e
suas duras conseqüências. Ao contrário, a comunidade deve tentar a todo custo amenizar os problemas que hoje
existem, utilizando a tecnologia para aliviar dificuldades, não para aumentá-las.
Os presentes manifestaram seu apoio no sentido de não cristalizar a parceria definitiva com um mesmo conjunto de
parceiros, na SBC. Em particular foi lembrado que talvez seja interessante a realização de um IHC junto ao próprio
congresso anual da SBC.

Votação sobre Coordenadores, Local e Data do IHC’2001
Circulou na IHC-L, lista de discussão oficial da comunidade de IHC no Brasil, a postulação do Professor Walter
Cybis, do Departamento de Informática e Estatística da UFSC, para ser o organizador do IHC’2001, em
Florianópolis, juntamente com o SBMídia e o SRV. Jair Leite reportou os contatos havidos em junho último, entre
ele e membros da organização do SBMídia. Ele informou que, embora tivesse pensado em levar o IHC para o
Nordeste em 2001, abriu mão de sua postulação em favor da alternativa catarinense. Levantou como uma das
razões para aceitar a proposta de realização conjunta dos eventos a sua própria experiência na organização do
SBMídia’2000, um evento relativamente pequeno (pois congrega uma faixa de 200 a 300 pessoas), o que termina
por tornar de certa forma onerosa a sua realização.
Os organizadores do IHC’2000 informaram que ao final do 1o dia do evento, havia 100 pessoas inscritas, o que
mostra que as dificuldades mencionadas por Jair Leite também seriam enfrentadas por organizadores de um IHC
solo.
Rosamélia Parizotto informou aos presentes que no dia 16 de outubro último o Professor Walter Cybis ratificou a
postulação da UFSC do Depto. de Informática e Estatístca para ser em Florianópolis, indicando a Professora Vera
Schumacher como pessoa de contato lá, visto estar ele em licença sabática até o mês de agosto de 2001. Este ponto
foi discutido pelos presentes, ressaltando-se a orientação dada na reunião de coordenadores de comissões da SBC,
ocorrida em Curitiba em julho, durante o congresso da SBC, no sentido de que o Coordenador da C.E. fosse
também o organizador do próximo evento, vistas as facilidades de utilizar os recursos financeiros a serem
disponibilizados pela SBC para a realização de eventos sob seu patrocínio.
Foi lida publicamente a mensagem de postulação do Professor Cybis, lamentando-se o contratempo de a sua
representante, Professora Vera Schumacher, não ter podido estar presente àquele momento. A postulação
mencionava que o coordenador da comissão científica seria o Professor Marcelo Pimenta, ali presente como
coordenador do IHC’2000. Também foi observado o contratempo de haver desde a abertura do IHC’2000, no
saguão do Centro de Convenções, um grande cartaz anunciando a realização conjunta do IHC’2001 em
Florianópolis, com o SBMídia e o SRV, atropelando a decisão em curso naquela assembléia.
A ausência de Walter Cybis no país foi repetidas vezes apontada como um potencial fator de dificuldades para a
organização do evento. Foi então proposto que o indicado coordenador científico passasse a ser o coordenador da
C.E. de IHC para agilizar a realização do IHC’2001. Marcelo Pimenta manifestou o seu desejo de não ser o único
incumbido de organizar o IHC, visto o seu esforço dedicado ao IHC’2000. Por esta razão, a assembléia convergiu,
examinadas algumas propostas, para a indicação de um Coordenador Adjunto da Comissão Especial de IHC da
SBC, que viria a atuar como assistente.
Vinculada a esta decisão sobre a coordenação adjunta da C.E. de IHC, a assembléia aprovou por unanimidade de
votos válidos a postulação da UFSC para sediar o IHC’2001. Foi levantada a questão da denominação do evento
(até aqui Workshop de Fatores Humanos em Sistemas Computacionais). Mas, a assembléia manifestou-se apenas
favorável à manutenção da sigla IHC, sem decidir sobre a possível troca da expressão workshop por simpósio, na
linha das denominações dos eventos de área da SBC.

Coordenador da Comissão Especial de IHC na SBC
Em face do que se relatou no item anterior desta ata, a presidente da assembléia sugeriu o nome de Jair Leite
como coordenador adjunto da C.E. de IHC, formando uma chapa única com Marcelo Pimenta, a ser votada
imediatamente. A motivação para esta indicação é a disposição já manifestada por Jair Leite de vir a organizar um
IHC no Nordeste do Brasil. Com a concordância dos presentes, votou-se que o novo Coordenador da C.E. de IHC
é o Professor Marcelo Pimenta, do Departamento de Informática da UFRGS, e que seu Coordenador Adjunto é o
Professor Jair Leite, do Departamento de Matemática Aplicada da UFRN. A assembléia manifestou-se ademais
favorável a que a coordenação adjunta seja um cargo permanente na C.E. de IHC, justamente permitindo que se
tenha uma continuidade entre as sucessivas gestões, facilitando a programação dos eventos periódicos da área.

Relatórios sumários sobre o TC13 (IFIP) e o Brazil SIGCHI (ACM)
IFIP
Clarisse de Souza, representante da SBC junto ao TC13 da IFIP, reportou que houve recentemente uma moção de
aprovação de pequenas verbas do TC13 para auxílio à organização de eventos nos países membros do Comitê
Técnico. Isto poderia cobrir, por exemplo, parte das despesas de viagem de convidados internacionais ou de
participantes para a realização de reuniões de Working Groups daquele comitê. Anunciou também que ela e John
Karat, representante da ACM no TC13 e Vice-Presidente do referido comitê, estão incumbidos de promover foros
de discussão internacional sobre IHC. A idéia é fomentar o máximo intercâmbio internacional possível, levando a
projetos de cooperação internacional e realização de eventos conjuntos.
Clarisse de Souza informou também que a próxima reunião do TC13 será realizada em Pisa, na Itália, em
Fevereiro de 2001. Seu mandato de representação estende-se por um período de três anos, mas ela gostaria de
indicar um nome para substituí-la a partir de outubro de 2001 (quando completará dois terços de seu mandato) já
que suas atividades profissionais previstas para 2002 tornarão difícil o seu trabalho de porta-voz da comunidade
brasileira de IHC junto à IFIP.

Brazil SIGCHI
Cecília Cunha, da PUC-Rio, representou a atual coordenadora do Brazil SIGCHI da ACM, Raquel Prates, que não
pôde comparecer ao IHC’2000. Ela reportou as atividades do Brazil SIGCHI, ressaltando o conteúdo do site da
seção brasileira do SIGCHI da ACM. Nele encontram-se várias informações de interesse da comunidade e, mais
recentemente, uma entrevista com John Karat, feita por Clarisse de Souza, sobre internacionalização de IHC.
Cecília ressaltou também a necessidade de se recolherem assinaturas de membros da ACM e do SIGCHI para que
o Brazil SIGCHI passe oficialmente a ser constituído como grupo da ACM. Foram colhidas na assembléia cerca de
15 assinaturas de pessoas, o que é o suficiente para que a coordenadora do SIGCHI, Raquel Prates, encaminhe à
ACM a proposta de instituição oficial do Brazil SIGCHI como parte daquela prestigiosa organização.
Foi ressaltado que no atual momento a adesão dos interessados ao Brazil SIGCHI é gratuita, não sendo cobrada
qualquer taxa anual aos membros. As vantagens da adesão estão na visibilidade destas pessoas junto à própria
ACM (já que o Brazil SIGCHI faz parte da rede do site da ACM) e nos contatos que daí podem derivar.
Entretanto, a própria comunidade poderá vir a interessar-se por uma organização mais estruturada, na qual os
membros do Brazil SIGCHI venham a ter acesso mais selecionado a informações e a canais de comunicação,
mediante algum tipo de taxa de adesão que sirva para contratar infraestrutura e garantir a prestação de serviços
diferenciados e/ou privilégios de acesso.

Assuntos Gerais
Não havendo assuntos gerais para discussão, a assembléia encerrou-se por volta das 20:30, tendo tomado as
decisões de:
1.
2.
3.
4.

realizar o IHC’2001 em Florianópolis, junto ao SBMídia e SRV
indicar Marcelo Pimenta como Coordenador da Comissão Especial de IHC da SBC
criar o cargo de Coordenador Adjunto da Comissão Especial de IHC da SBC
indicar Jair Leite como Coordenador Adjunto da Comissão Especial de IHC da SBC

A assembléia não se comprometeu quanto ao local e data da realização do IHC’2002, ficando esta decisão para ser
encaminhada pelos coordenadores eleitos. Da mesma forma, não foi tomada qualquer decisão sobre o nome
extenso dos próximos IHC, o que também deverá ser encaminhado e decidido pelos atuais coordenadores eleitos.

