Ata da Assembléia da Comunidade de IHC em Novembro de 2006, em Natal

Ata da VI Assembléia da Comissão Especial de Interação HumanoComputador da Sociedade Brasileira de Computação
Às 18 horas e 54 minutos do dia 21 de novembro de 2006, em Natal, RN, durante a realização do IHC
2006 – VII Simpósio sobre Fatores Humanos em Sistemas Computacionais, reuniu-se a VI
Assembléia da Comissão Especial de Interação Humano-Computador (CEIHC) da Sociedade
Brasileira de Computação (SBC), presidida pela então coordenadora do comitê gestor da CEIHC,
Profa. Simone Diniz Junqueira Barbosa (PUC-Rio), a fim de deliberar sobre os seguintes itens em
pauta:





Números do IHC 2006
Eleições do BR-CHI para o período de 2007–2008
Próximos eventos: INTERACT 2007 e IHC 2008
Renovação do comitê gestor da CEIHC/SBC

Estiveram presentes na assembléia os seguintes sócios da SBC: Simone Diniz Junqueira Barbosa,
Raquel Oliveira Prates, Luciana C. de C. Salgado, Sílvia Amélia Bim, Alex Sandro Gomes, Aparecido
Fabiano P. de Carvalho, Marcelo Duduchi Feitosa, Elisa Volpato Maia, Amanda M. Melo, Cristiano
Maciel, Pedro Henrique Seligmann Soares, Jair Leite, Milene Selbach Silveira e David Falcão
Barbosa.
Além dos sócios da SBC, também participaram da assembléia: Taciana Pontual Falcão, Lício
Guerra, Ana Carolina I. C. Araujo, Ariane Moraes Bueno, Plínio Thomaz Aquino Jr., André de
Oliveira Argentão, Thiago Tsuyosai Nishio, Elen Collaço de Oliveira, Eduardo Sacogne Fraccaroli,
Cristiane Neri Nobre, Rochester Leon D. Parreiras, Diogo Vargastito, Khristofferson Silveira, Maíra
Barroso dos Santos, Ariel Vargas, Eduardo Hideki Tanaka, Ubirajara de Lucena, Filipe Levi, Patrícia
F. Campos Vasconcelos, Marília Soares Mendes, Alfredo Sanchez, Genésio Neto, Carla Leitão, Bruno
Santana da Silva, Leonardo Z. Larretoni, Amauri Pereira Ramos e Elston José da Silva.
Números do IHC 2006
O Prof. Jair Leite (UFRN), coordenador geral do IHC 2006, apresentou os números de participantes
inscritos nos três eventos: IHC 2006, Webmedia 2006 e SBSC 2006 (Figura 1). Considerando os
inscritos apenas no IHC 2006 e os inscritos nos três eventos, o IHC 2006 teve perto de 100
participantes.
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Figura 1. Número de inscritos nos três eventos conjuntos.

Houve ainda um bom número de estudantes, compondo 65% do total de inscritos no IHC 2006
(Figura 2).
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Figura 2. Número de inscritos no IHC 2006, por categoria de inscrição.

O número de participantes dos estados de SP e RJ foi expressivo (Figura 3). Em termos de regiões, a
maior participação foi das regiões NE e SE (Figura 4).
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Figura 3. Número de inscritos no IHC 2006, por estado.
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Figura 4. Número de inscritos no IHC 2006, por região.

A Profa. Raquel Prates (UFMG), coordenadora de programa do IHC 2006, apresentou os números de
artigos completos e resumidos submetidos e aceitos. Foram submetidos 70 artigos completos, dos
quais 20 foram aceitos, formando uma razão de aceitação de 29,4%, que é adequada. Com relação ao
idioma, 17 artigos completos foram submetidos em inglês e 50 em português. O autor de cada artigo
podia marcar, no momento da submissão, vários tópicos de pesquisa aos quais o artigo estaria
relacionado. Os tópicos com maior ocorrência foram “usabilidade” e “métodos e ferramentas de
design”.
Com relação a artigos resumidos, foram submetidos 49 e aceitos 12. Apenas 6 artigos resumidos
foram submetidos em inglês, e o restante em português. No caso de artigos resumidos, os tópicos com
maior ocorrência foram “usabilidade” e “aspectos psicológicos e sociais em IHC”.
Neste IHC, surgiram ainda 2 novas categorias de trabalhos: “Relatos da Indústria” e “Competição
de Avaliação”.
Visando elevar o IHC para o nível Qualis A, foram tomadas algumas providências, como incluir
membros internacionais no comitê de programa e incluir os anais da conferência na biblioteca digital
da ACM. Todos os membros internacionais foram escolhidos por já terem algum contato com a
comunidade brasileira. Um dos pontos que devemos considerar ainda é o número de submissões. Não
está claro se 70 é um número expressivo suficiente para considerar um evento Qualis A.
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O processo de revisão ocorreu da seguinte maneira: para cada artigo, foram alocados um membro
internacional e pelo menos um membro sênior da comunidade. Houve ainda um processo de metarevisão, para os artigos com notas 4, 3 e 2, bem como para os artigos que não foram revisados por
nenhum membro do comitê de programa. O processo de meta-revisão foi essencialmente qualitativo:
considerou-se mais o que os revisores falaram do que as notas dadas.
Eleições do BR-CHI para o período de 2007–2008
A Profa. Simone Barbosa falou dos grupos de interesse especial da ACM, com destaque ao SIGCHI, e
passou a palavra para David Falcão apresentar o BR-CHI, representando a Profa. Elizabeth Furtado
(UNIFOR), então coordenadora do BR-CHI.
David iniciou perguntando quem já conhecia o BR-CHI, e obteve uma resposta mais expressiva
do que o esperado. Informou que está sendo implantada uma newsletter no site para acompanhar as
notícias do grupo. Dentre as atividades que o BR-CHI realiza, destacam-se palestras, mini-cursos,
explicações sobre usabilidade, consultorias. O BR-CHI ajudou a incluir uma disciplina de IHC na
graduação da UNIFOR. Tudo é feito de forma voluntária, cada um tem suas atividades e participa do
BR-CHI porque acredita na idéia. Falta alguma experiência em divulgar eventos, principalmente o
marketing. No período de 2005 a 2006, o BR-CHI teve uma gestão muito local em Fortaleza. A
intenção no próximo mandato é integrar mais os diversos grupos do Brasil, e ir além da interação
local. Como havia uma só chapa de candidatos para coordenar o BR-CHI no período de 2007 a 2008,
a Profa. Simone Barbosa sugeriu que fossem aprovados por aclamação. Antes da aclamação, no
entanto, o Prof. Alex Sandro Gomes (UFPE), pediu a palavra.
O Prof. Alex Gomes vem interagindo há 2 anos com Campina Grande e também com o Jair. Eles
haviam pensado em propor uma chapa em consórcio, com uma coordenação centralizada cuja meta
seria promover o intercâmbio. Em Recife há 140 empresas, e começam a abrir postos de trabalho para
engenharia de usabilidade. O objetivo desse grupo seria unir os esforços a nível regional, o que ainda
não vem acontecendo na gestão atual do BR-CHI. Havia ainda uma proposta de evento regional de
IHC, que alternasse com o evento nacional. Não houve tempo de se articularem com a Elizabeth para
propor uma chapa única, mas gostariam de ter a oportunidade de participar. De acordo com Alex
Sandro Gomes, os pesquisadores que manifestaram interesse nesta parceria seriam: o próprio Alex
Sandro Gomes (UFPE), Taciana Pontual da Rocha Falcão (UFPE), Fátima Vieira Turnell (UFCG),
Eustáquio Rangel (UFCG), Jair Leite (UFRN), Filipe Levi (CESAR) e Genésio Gomes da Cruz Neto
(FIR).
Como a Profa. Elizabeth Furtado estava ausente, a Profa. Simone Barbosa recomendou então que
fosse eleita por aclamação a proposta da chapa oficial candidata para o BR-CHI e liderada pela Profa.
Elizabeth, com uma sugestão da comunidade de que os demais grupos do Nordeste contactassem a
Profa. Elizabeth e se articulassem para ampliar sua participação no grupo.
Próximos eventos
A Profa. Simone Barbosa lembrou a todos da comunidade que o INTERACT 2007, evento
patrocinado conjuntamente pela SBC e pela IFIP, ocorrerá no Rio de Janeiro, em setembro de 2007, e
que os prazos para submissão de artigos estavam se aproximando (final de janeiro é o prazo de
submissão de artigos completos). Anunciou ainda que seria proposta a organização do CLIHC 2007,
Conferência Latino-Americana de IHC, como um workshop do INTERACT 2007.
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A Profa. Milene Selbach Silveira (PUCRS) apresentou a proposta de fazer o IHC 2008 na
Faculdade de Informática da PUCRS, em Porto Alegre. Ela levantou a possibilidade de o evento
voltar a ocorrer em outubro, pois novembro é um mês muito complicado devido ao final do semestre.
Apontou que em Porto Alegre, devido em parte ao parque tecnológico, estão surgindo diversas
oportunidades de emprego, e que tanto a comunidade acadêmica quanto a profissional estão se
tornando interessadas em IHC. Mencionou ainda que a baixa participação de pesquisadores da região
Sul no IHC 2006 se deveu, em parte, aos custos de viagem. O revezamento do evento pelas diversas
regiões do país viabiliza que todos possam participar da comunidade regularmente. Milene destacou
ainda que está sendo construído um novo prédio na PUCRS, cujos auditórios terão capacidade
suficiente para hospedar o evento, sem necessidade de alugar um local externo, o que reduz bastante
os custos do evento. Ainda não há parcerias definidas com outros eventos, mas é uma possibilidade
que será considerada.
A proposta de realização do IHC 2008 foi aprovada pela comunidade, por aclamação.
Renovação do comitê gestor da CEIHC/SBC
A Profa. Simone Barbosa apresentou a regra de composição do comitê gestor da CEIHC/SBC,
aprovada pela comunidade durante o IHC 2004: os coordenadores de programa dos eventos futuro,
atual, e 2 anteriores, bem como um membro “regional”, selecionado para garantir a representatividade
de diversas regiões do país. Os coordenadores de programa são: Milene Selbach Silveira (PUCRS –
IHC 2008), Raquel Oliveira Prates (UFMG – IHC 2006), Cecília Baranauskas (UNICAMP – CLIHC
2005) e Sérgio Silva (UEM – IHC 2004). Como apenas as regiões S e SE estavam representadas, a
Profa. Simone sugeriu que o quinto membro fosse da região NE. Destacou que Jair Leite era
candidato e perguntou se havia outros candidatos para que uma eleição fosse realizada. Como não
houve candidatos adicionais, Jair Leite foi eleito por aclamação para integrar o comitê gestor da
CEIHC.
A Profa. Simone Barbosa se despediu da coordenação da CEIHC, lembrando que o novo comitê
gestor deveria em breve apontar um novo coordenador. Agradeceu o apoio de todos os membros do
comitê gestor e da comunidade, e encerrou a sessão.
***
Esta ata foi redigida por Ana Carolina Innecco Cantuária de Araujo, Bruno Santana da Silva e Simone
Diniz Junqueira Barbosa.
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