Ata da II Assembléia da Comissão Especial de Interação HumanoComputador da Sociedade Brasileira de Computação
Às 18 horas do dia 15 de outubro, em Florianópolis, SC, durante a realização do IHC'2001 - IV Workshop
sobre Fatores Humanos em Sistemas Computacionais, reuniu-se a II Assembléia Ordinária da Comissão
Especial de Interação Humano-Computador da Sociedade Brasileira de Computação (CEIHC) e a Seção
Local de IHC no Brasil do SIGCHI/ACM (BR-CHI), presidida pelo então Coordenador da Comissão,
Professor Marcelo Soares Pimenta, da UFRGS, a fim de deliberar sobre os seguintes itens em pauta,
divulgados quando de sua convocação na lista de discussão IHC-L:
Relatório sumário sobre o BR-CHI (ACM) e Eleição do novo Comitê Executivo: Raquel O. Prates
Relatório sumário sobre o TC13(IFIP): Clarisse S. de Souza
Relatório da Coordenação da Comissão Especial de IHC da SBC: Marcelo S.Pimenta e Jair C. Leite
Votação sobre Coordenadores, Local e Data do IHC2002 (proposta de realizacao conjunta com
SBMídia, Sibgrapi e SRV em Fortaleza, outubro de 2002 , a ser apresentada por Elizabeth S. Furtado UNIFOR- Ceará)
Discussão sobre Latin American CHI Conference : Raquel O. Prates e Alfredo Sanchéz
Votação sobre o próximo Coordenador da Comissao Especial de IHC da SBC: Marcelo S. Pimenta
Relato do Presidente da Comissão de Organizacao do IHC2001: Walter Cybis
Relato do Presidente da Comissão de Programa do IHC2001: Marcelo S. Pimenta
Assuntos Gerais
Estiveram presentes na assembléia Raquel O. Prates, UERJ, Clarisse Sieckenius de Souza, PUC-Rio,
Marcelo S. Pimenta, UFRGS, Ana Nicolaci, PUC-Rio, Clarissa Ma. de A. Barbosa, PUC-Rio, Milene
Selbach Silveira, PUC-RS, Maíra Graco de Paula, PUC-Rio, Simone Diniz Junqueira Barbosa, PUC-Rio,
Luciano Krub Meneghetti, USP/POLI, Carlos José Maria Olguin, UEM, Elton J. Silva, UFOP, Clorisval G.
Pereira Júnior, RNP, Juliana P. Salles, UFMG, Marcelo Morandini, UEM, Elizabeth Furtado, UNIFOR,
André Raabe, UNIVALI-SC, Patrícia Vilain, UFSC, Richard Faust, UFSC, Sérgio Roberto P. da Silva, UEM,
Adele Malta Pontes, Isa Haro Martins, Walter Abreu Cybis, UFSC, Anamaria de Morais, Lia Buarque de
Macedo Guimarães.

Relatório sumário sobre o BR-CHI (ACM)
A Profa. Raquel O. Prates, da UERJ, coordenadora do membro do Comitê Executivo do SIGCHI Local
Chapter BR-CHI, apresentou informações sobre o BR-CHI, o "Local Chapter" do Special Interest Group in
Computer Human-Interaction da ACM. O primeiro ponto relatado foi a mudança do status do BR-CHI que
no dia 29 de Março de 2001 passou a ser reconhecido oficialmente pela ACM como a seção local no Brasil
do SIGCHI (Special Interest Group on Computer-Human Interaction). O segundo ponto abordado informou
sobre a eleição a ser realizada para a escolha do Comitê Executivo do SIGCHI Local Chapter BR-CHI. A
única chapa inscrita tinha como candidatas:
- Coordenadora: Simone D. J. Barbosa, PUC-Rio;
- Vice-Coordenadora: Renata Vieira, Unisinos;
- Secretária/Tesoureira: Clarissa M. de A. Barbosa, PUC-Rio.
A eleição estaria sendo realizada durante o IHC'2001 e o resultado seria anunciado na sessão de
encerramento, no dia 16/10/01. O período de gestão do novo Comitê será de Novembro de 2001 a Novembro
de 2002.

Relatório sumário sobre o TC13(IFIP): Clarisse S. de Souza
A Professora Clarisse S. de Souza, da PUC-Rio, representante brasileira no TC13 da IFIP apresentou o
seguinte relato de suas atividades.
"O TC13 da IFIP tem, há um mês, novo Coordenador, o Dr. John Karat, da IBM, um dos representantes dos
EEUU no TC13. Minha atuação no TC13 foi justamente, junto com John Karat, providenciar um mecanismo
de captura de informações básicas sobre IHC em todos os países representados no comitê técnico.

Elaboramos um formulário que pode ser visto, preenchido para o caso brasileiro referente a 2000, em:
http://www-di.inf.puc-rio.br/~clarisse/ifiptc13/template.html.
A próxima reunião do TC13 será realizada em Praga, entre o final do mês de fevereiro e o inicio de março.
Haverá uma pequena conferência técnica paralela à reunião do comitê. Este ponto foi julgado interessante
para facilitar a obtenção de financiamento junto a certos orgãos em vários países. Particularmente, fui contra
esta medida, mas a maioria dos membros foi a favor de modo que de ora em diante assim será. Estou
providenciando a minha substituição como representante brasileira no Comitê. O período de
representatividade dos membros é de 3 anos, renováveis. Minha indicação venceria em Novembro de 2002,
mas em face de meus planos profissionais para 2002, gostaria de me afastar desde já."

Relatório da Coordenação da Comissão Especial de IHC da SBC: Marcelo S.Pimenta e
Jair C. Leite
O Prof. Marcelo Pimenta passou a palavra para o Prof. Jair Leite, coordenador adjunto da comissão especial
que esteve presente na reunião das comissões especiais. A reunião foi organizada pela SBC durante o seu
congresso nacional realizado em Fortaleza, durante os dias 30/7 a 3/8. A reunião ocorreu no dia 1/8 das
10:30 às 12:30, no campus da Unifor. O relato do Prof. Jair está resumido a seguir.
"A reunião foi presidida pela Profa. Claudia Bauzer, diretora de publicações da SBC, e contou com a
presença do presidente da SBC, Flavio Wagner, da maioria dos integrantes da diretoria e de 12
representantes das comissões especiais. Cada representante teve direito a 5 minutos para fazer um relato da
sua área. No meu relato, eu fiz um breve histórico dos eventos realizados e comentei o fato de que nao temos
vínculo obrigatório com outros evento. Ressaltei que a comunidade inclui pessoas de diversas áreas e não
apenas de computação, mas que tinhamos optado por ficar ligado a SBC na forma de uma comissão especial,
pois a maioria das pessoas era de computação. Comentei ainda que fiz um rapido levantamento sobre o
crescimento da área nestes últimos quatro anos, ressaltando o alto número de submissões que tivemos neste
ano - 103 submissões para 22 aceitos. Conversando com outros representantes, constatei que este numero
coloca o IHC como um dos mais concorridos dentre os eventos da SBC. Um dos assuntos mais comentado
foi sobre a obrigação de submissões em inglês em alguns eventos e sobre as vantagens de ter ou nao o apoio
de organizações como a ACM (computação gráfica tem) e IEEE (circuitos integrados tem) na edição dos
anais ou mesmo a edição por uma editora como a Springer-Verlag (inteligencia artificial tem). A diretoria da
SBC chamou a atenção de que o papel de cada comunidade precisa ser mais amplo. A maioria das
comunidades limita-se a organizar o evento periodicamente. Elas deveriam atuar na definicao do perfil
profissional, ter interação maior com o mercado de trabalho, discutir sobre o ensino e posicionar-se sobre as
diretrizes curriculares de curso de graduação. Foi lembrado que as comunidades sao autônomas para tracar as
suas próprias políticas e tomarem as decisões sobre a organização de seus eventos. Foi sugerido tambem que
no lugar de um coordenador de comissão especial, existisse um "steering comite". Este comite poderia ser
formado pelas pessoas que organizaram ou pretendem organizar os eventos. A diretoria lembrou ainda que a
SBC tem procurado apoiar cada vez mais a realização dos eventos. Ela hoje oferece apoio na editoração dos
anais através de um contrato com uma empresa em Porto Alegre. Ela também disponibiliza gratuitamente um
sistema para controle das inscrições e das submissões."

Votação sobre Coordenadores, Local e Data do IHC2002
O Professor Jair Leite, UFRN, apresentou um histórico das discussões em Fortaleza com a Profa. Elizabeth
Furtardo, da Unifor, integrante do comitê de programa do IHC2001, com o Marcelo Walter, representante da
Comissão Especial (CE) de computacão gráfica, com o Claudio Kirner, da CE de Realidade Virtual e com o
Cesar Teixeira, da CE de Multimidia/Hipermidia. Nestas reunioes as discussões estiveram centrada em dois
pontos principais: (1) manter os eventos SIBIGRAPI, SBRV, SBMIDIA e IHC junto para 2002; e (2) realizar
os eventos em Natal ou Fortaleza. O Prof. Jair relatou que o resultado destas discussões foi uma proposta de
realizacao conjunta com SBMídia, Sibgrapi e SRV em Fortaleza, outubro de 2002 . A profa. Elizabeth S.
Furtado - UNIFOR- Ceará, foi convidada a apresentar sua proposta. A proposta foi colocada em votação e a
assembléia aprovou, por unanimidade a realização do IHC'2002, sob a coordenação conjunta da Profa.
Elizabeth Furtado e do Prof. Jair Leite, junto com os eventos SIBIGRAPI, SRV, SBMIDIA, em outubro de
2002, na cidade de Fortaleza, CE. Foi decidido ainda que o evento terá duração de três dias para as sessões

técnicas e passa a ter o nome de IHC 2002 - Simpósio sobre Fatores Humanos em Sistemas
Computacionais.

Discussão sobre Latin American CHI Conference : Raquel O. Prates e Alfredo Sanchéz
A Prof. Raquel Prates apresentou a idéia de se realizar uma conferência de IHC envolvendo os países latinoamericanos. A idéia surgiu de discussões realizadas durante do Development Consortium, evento ocorrido
durante a CHI2001, em Seattle. Para apresentar a idéia, foi chamado o Professor Alfredo Sanchez, do
México. Após a sua exposição e discussões sobre data, local e patrocinador (sponsor) do evento foi colocada
em votação a proposta de realização em 2003, no Brasil, a Conferência Latino-americana de Interação
Humano-Computador, no Rio de Janeiro, em data a ser definida. Ainda como parte desta proposta, foi
também colocado para decisão da assembléia que em 2003 não haverá o IHC - Simpósio sobre Fatores
Humanos em Sistemas Computacionais. A proposta foi aprovada pela maioria dos presentes com uma
abstenção.

Votação sobre o próximo Coordenador da Comissao Especial de IHC da SBC
O Prof. Marcelo Pimenta apresentou o nome do Prof. Jair Cavalcanti Leite, da UFRN e atual coordenador
adjunto da Comissao Especial de IHC da SBC, para assumir a coordenação para o período de outubro de
2001 a outubro de 2002. Foi sugerido que a Profa. Elizabeth Furtado, da UNIFOR, organizadora do
IHC'2002 ocupasse o cargo de coordenador adjunto. A proposta foi colocada em votação e aprovada por
unimidade dos presentes.

Relato do Presidente da Comissão de Organizacao do IHC2001: Walter Cybis
O Prof. Walter de Abreu Cybis, da UFSC, Presidente da Comissão de Organizacao do IHC2001, fez um
breve relato dos trabalhos de organização. Ele ressaltou que esteve fora do Brasil durante boa parte do ano e
que o sucesso do evento ocorreu pelo bom trabalho da Profa. Vera Rejane N. Shuhmacher e por ter havido
uma organização conjunta e centralizada junto aos eventos SIBIGRAPI, SRV e SBMIDIA.

Relato do Presidente da Comissão de Programa do IHC2001: Marcelo S. Pimenta
O Prof. Marcelo Soares Pimenta fez um relato detalhado dos trabalhos da comissão de programa. Ele
apresentou múmeros relativos ao processo de submissão: total de trabalhos submetidos, total de trabalhos
aceitos, proporção de trabalhos, por estado e região do país, por países estrangeiros e por sub-área do
conhecimento em IHC. Ressaltou ainda que o número de participantes do comitê de programa foi maior que
nos anos anteriores e que a tradição de ser um evento multidisciplinar foi mantida.

Assuntos Gerais
Não havendo assuntos gerais para discussão, o Prof. Marcelo Pimenta encerrou a assembléia. Em resumo,
foram tomadas as seguintes decisões:
1. Realizar o IHC'2002, em Fortaleza, durante o mês de outubro, junto com os eventos SIBIGRAPI, SRV
e SBMIDIA. A organização será de responsabilidade dos professores, Elizabeth Furtado, da UNIFOR
e Jair Cavalcanti Leite, da UFRN.
2. Que o próximo evento deve passar a chamar-se de IHC'2002 - V Simpósio sobre Fatores Humanos em
Sistemas Computacionais.
3. Indicar Jair Cavalcanti Leite para o cargo de coordenador da Comissao Especial de IHC da SBC.
4. Indicar Elizabeth Furtado para o cargo de coordenador adjunto da Comissao Especial de IHC da SBC
5. Realizar, em 2003, uma conferência latino-americana de IHC. O local será no Rio de Janeiro e a data
será definida posteriormente. Neste ano não haverá o tradicional IHC - Simpósio sobre Fatores
Humanos em Sistemas Computacionais.
Esta ata foi redigida por Jair Cavalcanti Leite.

