Ata da Reunião Plenária da Comissão Especial de Interação
Humano Computador (CEIHC ) durante o IHC 2010
A reunião plenária da Comissão Especial de Interação Humano Computador da SBC
(CEIHC) foi realizada na quarta-feira, dia 06 de outubro de 2010, durante o Simpósio de
Fatores Humanos em Sistemas Computacionais (IHC 2010). A reunião contou com a
participação de 46 membros da comunidade, e destes 23 declararam ser membros da
SBC. A reunião foi aberta pela Coordenadora da CEIHC, Profa. Raquel O. Prates, que
apresentou a agenda da reunião e avisou que o tempo disponível para a reunião era de 1
hora.
O primeiro tópico da reunião foi o relato do IHC 2010. Assim, no papel de coordenadora
de organização do IHC e geral dos 4 eventos, a Profa. Raquel apresentou o número de
inscritos do IHC 2010. O evento conjunto SWIB teve 624 inscritos (número de inscrições
no sistema de participantes pagos ou isentos). Destes 139 selecionaram os anais do IHC
como incluídos na sua inscrição e 48 incluíram os anais do IHC como extras na sua
inscrição. Estes números não incluem as vendas de anais sendo feitas durante o evento.
Em seguida a profa. Raquel passou a palavra para a Profa. Milene Silveira, coordenadora
de programa do IHC 2010.
A profa. Milene agradeceu a todos envolvidos na organização do IHC e em especial
àqueles que tiveram que lidar com o “desafio de duplas”, ou seja, trabalhar com uma
pessoa que não conheciam ou com a qual nunca tinham interagido anteriormente. Ela
chamou atenção que nesta edição do evento, além das categorias já estabelecidas, uma
nova categoria foi criada: a de pôsteres acadêmicos para apresentação de trabalhos de
dissertações e teses. Houve baixa submissão e ela falou da necessidade de os orientadores
incentivarem mais a participação dos seus orientandos. Outra novidade foi a publicação
dos artigos selecionados para os workshops nos anais estendidos. Ela então apresentou as
estatísticas de submissão e aceitação de cada categoria através da tabela abaixo:
Categoria
Artigos completos
Artigos resumidos
Artigos industriais
Demonstrações
Pôsteres gerais
Pôsteres acadêmicos
Workshops
Competição – Graduação
Competição – Pós-Graduação

Submissões válidas
83
30
9
4
10
7
2
8
5

Aceite
19 aceitos
9 aceitos
4 aceitos
3 aceitos
6 aceitos
3 aceitos
2 aceitos
3 classificados
3 classificados

Tabela 1 - Submissões e aceitações por categoria

Ela a seguir apresentou a taxa de submissão e aceitação de artigos completos nas últimas
5 edições do IHC:

Ano

Submissão/Aceite

Taxa de Aceitação

2002

62/29

47%

2004

44/15

34%

2006

68/20

29%

2008

114/25

22%

83/19

23%

2010

Tabela 2 - Taxa de aceitação de artigos completos nas últimas 5 edições do IHC.

A seguir a profa. Milene apresentou a taxa de submissão e aceitação por tópico de
interesse. Os tópicos de maior submissão e aceitação foram:
Tópico
Técnicas de avaliação e design de interfaces com
usuário
Interfaces para aplicações web
Métodos e ferramentas de projeto de IHC
Acessibilidade e uso terapêutico da interação
Interação Social: comunidades virtuais, comunidades
online
Interação e cidadania
Análise de tarefas e de usuários
Interfaces para dispositivos móveis e sistemas
ambientes
Integração de técnicas de IHC e Engenharia de
Software
Interação e entretenimento
Modelos teóricos em IHC

Submetidos
26

6

Aceitos

16
13
12
12

1
8
2
4

12
10
8

3
0
4

8

2

7
7

2
3

Tabela 3 - Tópicos de interesse com maior número da artigos completos submetidos e aceitos no IHC
2010.

Finalmente a profa. Milene apresentou o processo de revisão de artigos completos
seguido. Foram aceitos diretamente todos os artigos que tinham apenas notas 3 e 4 (12
artigos) e foram rejeitados todos aqueles que tiveram apenas notas 1 e 2 (54 artigos).
Sobraram 17 artigos que passaram então para o processo de metarevisão. O objetivo da
metarevisão – como tem sido efetuada nas últimas edições do IHC - não é realizar uma
nova avaliação do artigo, mas identificar a tendência das avaliações feitas. Dos 17 artigos
em metarevisão 07 foram aceitos e 10 rejeitados. Desta forma foram aceitos 19 artigos
completos e 64 foram rejeitados.
A profa. Milene então falou que quem tivesse sugestões sobre o processo poderia enviar
para ela, que repassaria para a CEIHC.
A profa. Raquel deu continuidade à reunião e falou sobre a volta da periodicidade anual
do IHC. A profa. Raquel explicou que a CEIHC estava achando que o evento bianual
estava prejudicando as possibilidades de publicação da comunidade, uma vez que a

publicação no CLIHC não tinha a mesma avaliação no Qualis e os custos para participar
quando o evento fosse fora do Brasil eram muitas vezes proibitivos. Diversos membros
senior da comunidade foram consultados e então decidiu-se pela periodicidade do IHC
voltar a ser anual. A combinação com a comunidade latino-americana do CLIHC é que
um ano ele é no Brasil e outro ano num país da América Latina. Assim, em 2011 decidiuse por fazer o IHC e o CLIHC em conjunto. A partir de 2011 a sugestão é que o CLIHC,
quando fora do Brasil, seja no 1º. Semestre para não competir com o IHC. Foram
convidadas propostas para a organização conjunta do IHC e CLIHC 2011.
Foi apresentada uma única proposta enviada pelo Prof. Alex. S. Gomes (UFPE) em que
ele seria o coordenador de organização e a coordenação de programa seria da Profa.
Clarisse S. de Souza (PUC-Rio), juntamente com o Prof. J. Alfredo Sanchez (Universidad
de Puebla, México). Como o Prof. Alex não participou do IHC 2010, a proposta foi
apresentada pelo Prof. Francisco Petrônio de Medeiros da IFPB. O objetivo é organizar o
evento em Porto de Galinhas, PE, em outubro de 2011. O Prof. Petrônio apresentou as
características locais e a infraestrutura disponível para organização do evento. Não houve
outras propostas. A proposta apresentada foi colocada em votação e foi aprovada por
unanimidade.
A seguir a Profa. Raquel lembrou a todos que a regra de formação do comitê diretivo da
Comissão Especial de IHC da SBC (CEIHC) foi definida na reunião de 2003 e era:
 Coordenador de programa do penúltimo evento1 (2 passados)
 Coordenador de programa do último evento (1 passado)
 Coordenador de programa do evento atual
 Coordenador de programa do próximo evento
 Representante regional
Assim, o comitê diretivo da CEIHC empossada em 2008 com mandato até 2010 era
formada por:
• Raquel O. Prates (coordenadora) (IHC 2006, penúltimo evento)
• Cecília Baranauskas (INTERACT 2007, último evento)
• Marco Winckler e Lucia Filgueiras (IHC 2008, corrente)
• Milene Silveira (IHC 2010) próximo evento
• Elizabeth Furtado (representante regional)
Em 2011 terminava o mandato dos seguintes membros:
• Raquel O. Prates (coordenadora) (IHC 2006)
• Elizabeth Furtado (regional)
• Cecília Baranauskas (INTERACT 2007)

1

Devido à periodicidade bianual do IHC (evento nacional) e à participação constante de representante
brasileiro na organização do CLIHC (evento latino-americano) e/ou conferência internacional da área
realizada no Brasil, considera-se – para efeito da constituição da CEIHC – os coordenadores de programa
brasileiros de eventos latino-americanos ou internacionais (se realizados no Brasil).

A nova comissão, aprovadas os itens em pauta até então, passaria a ser:
• Marco Winckler e Lucia Filgueiras (IHC 2008) – penúltimo evento
• Elizabeth Furtado (CLIHC 2009) – último evento
• Milene Silveira (IHC 2010) – evento corrente
• Clarisse S. de Souza (IHC 2011) – próximo evento
devendo-se eleger o representante regional para falar pelas duas regiões não
representadas na CEIHC até aquele momento: a região Norte e a região Centro-Oeste.
Candidataram-se o Prof. Cristiano Maciel (UFMT) e a Profa. Tayana Conte (UFAM). No
entanto, a Profa. Tayana retirou sua candidatura uma vez que tinha outro candidato das
regiões a serem representadas e ela estava em 2010 iniciando sua participação na
comunidade de IHC. Desta forma, foi colocado em votação o nome do Prof. Cristiano
Maciel para o cargo de representante regional, e este foi eleito por unanimidade. Desta
forma a composição final do comitê diretivo da CEIHC mandato de outubro de 2010
a outubro de 20112 ficou:
• Marco Winckler e Lucia Filgueiras (IHC 2008)
• Elizabeth Furtado (CLIHC 2009)
• Milene Silveira (IHC 2010)
• Clarisse S. de Souza (IHC 2011)
• Cristiano Maciel (regional)
A Profa. Raquel lembrou que as CEIHC até o momento estavam tendo mandato de 2
anos, mas com a volta do IHC a evento anual, o mandato passaria a ser de um ano. Outro
impacto é que na regra de formação estavam sendo considerados coordenadores de
programa brasileiros do CLIHC e do INTERACT, quando foi realizado no Brasil. No
entanto, a partir de 2011 apenas os coordenadores de programa do IHC seriam
considerados.
O próximo tema da reunião foi uma apresentação dos representantes internacionais da
comunidade de IHC: o coordenador do BR-CHI – SIGCHI Local Chapter e o
representante do TC13 da IFIP. Em 2008, Cláudio Pinhanez foi eleito coordenador do
BR-CHI . No entanto, de acordo com o estatuto do BR-CHI, nova eleição deveria ter sido
feita durante o IHC 2010. No entanto, Cláudio Pinhanez não pôde participar do evento e
será averiguado com ele como será feita esta eleição. A atual representante indicada pela
CEIHC para o TC13 é a Profa. Simone Barbosa (PUC-Rio). Embora o TC13 não defina
um prazo para o representante, a ideia é que o representante fique por 4 anos, o que
incluiria a organização de 2 INTERACTs – principal evento organizado na área pelo IFIP
TC13.
A Profa. Raquel falou que outro tema que tem sido discutido pela CEIHC nos últimos 4
anos é seu estatuto. Atualmente a CEIHC não tem um estatuto formalizado junto à SBC e
a SBC já solicitou que isso fosse feito. Um dos pontos importantes deste estatuto sendo
discutido é a questão das regras que regem a formação do comitê diretivo da CEIHC. Por
2

A seleção do coordenador do comitê diretivo é feita pelos membros do comitê para o mandato em
questão. Para a gestão de 2010-2011 foi eleita a profa. Milene Silveira. Vale ressaltar que esta eleição foi
feita na última semana de outubro (após o evento).

exemplo, se o IHC volta a ser anual, resta saber se apenas os coordenadores de programa
do IHC seriam considerados na regra da CEIHC. Alguns casos especiais devem ser
definidos, como, por exemplo, quando se tem 2 coordenadores de programa. Seria
interessante que os representantes junto aos organismos internacionais (ACM/SIGCHI e
TC13/IFIP) participassem da CEIHC, uma vez que é importante o diálogo entre a visão
da CEIHC e o que está sendo trabalhado junto nestes organismos. A ideia é que estes
representantes participassem das discussões, mas não tivessem voto na CEIHC. Além
disso, a CEIHC entende que a comunidade precisa que a atuação da CEIHC vá além da
organização de eventos de qualidade, envolvendo discussões sobre pós-graduação e
pesquisa ou organização de esforços voltados ao ensino de IHC. A proposta é que a nova
CEIHC se esforce para que consiga definir o estatuto da CEIHC a fim de ser aprovado na
reunião da comunidade do IHC 2011.
Finalmente, foi feita a chamada de propostas para o IHC 2012. Foi feita uma única
proposta do Prof. Cristiano Maciel para que pela primeira vez o IHC fosse organizado no
Centro Oeste, possivelmente em Cuiabá. O coordenador de organização é o próprio Prof.
Cristiano, e a coordenação de programa seria das professoras Junia Coutinho e Vânia
Neris, ambas das UFSCar. A ideia é que o evento seja organizado em parceria com outros
eventos e o Prof. Cristiano afirmou que estas parcerias já estavam sendo sondadas. A
Profa. Raquel comentou, como organizadora geral da edição de 2010 feita em parceria
com o SBSC, SBBD e WebMedia, sobre o custo de se coordenar vários eventos que,
embora relacionados, tipicamente têm diferenças nas suas organizações e necessidades, e
envolvem a coordenação de diversas pessoas. Assim, a sua visão pessoal é que a parceria
era enriquecedora, mas que talvez se considerasse este custo ao definir as parcerias a
serem feitas. O Prof. Cristiano apresentou diversas características do local e
considerações sendo feitas para a organização de 2012. Não tendo outras propostas, a
proposta foi colocada em votação e foi aprovada por unanimidade.
Desta forma a reunião foi encerrada. Esta ata foi escrita por Raquel O. Prates
posteriormente à reunião (novembro de 2010) e aprovada pelos membros do comitê
diretivo da CEIHC gestão 2008-2010 e 2010-2011, e coordenação do IHC 2010.

