Ata da Reunião Plenária da Comunidade – Assembléia CEIHC 2012
Data: 07 de novembro de 2012

A assembléia da Comissão Especial de Interação Humano-Computador (CEIHC) da Sociedade Brasileira de
Computação (SBC) ocorreu durante a realização do IHC 2012, contando com 59 participantes, e sendo presidida
por sua então coordenadora, Milene Selbach Silveira (PUCRS).
No início da reunião Milene apresentou a pauta a ser trabalhada na mesma:
O que é a CEIHC?
Do IHC2011 para cá…
o Perfil Científico
o Publicações
o Novo QUALIS
o SIGCHI Workshop
o Representações Internacionais
o IHC2012
Próximas Edições do IHC
Composição 2013
Assuntos Gerais
O QUE É A CEIHC
Milene explicou o que é a CEIHC para os participantes, a fim de esclarecer seus objetivos principalmente aos
novos integrantes da comunidade. Ela destacou que o ponto de encontro virtual da comunidade é por meio da
lista de discussão da SBC (ihc-l), que conta, no momento, com aproximadamente 700 integrantes. O ponto de
encontro presencial, no qual ocorre a assembléia da comunidade é o evento IHC, Simpósio Brasileiro sobre
Fatores Humanos em Sistemas Computacionais. Foi destacado que após diversas discussões ocorridas durante
este ano, o comitê gestor da CEIHC decidiu adicionar a palavra Brasileiro no título do evento da área, que
oficialmente não o tinha.
Milene apresentou a formação 2011-2012 da CEIHC, incluindo seus postos deliberativos e consultivos. Quanto
aos postos deliberativos, a formação 2011-2012 incluia:
Pelo Comitê de Programa do IHC 2010: Milene Silveira
Pelo Comitê de Programa do IHC + CLIHC 2011: Clarisse de Souza
Pelo Comitê de Programa do IHC 2012: Junia Anacleto e Vânia Neris
Representante Regional: Janne Oeiras
Representante Regional: Alex Sandro Gomes
Quanto aos postos consultivos, a formação 2011-2012 incluia:
Perfil Científico: Clarisse de Souza (coordenadora do grupo de trabalho ainda composto por Cristiano
Maciel e Raquel Prates)
Ensino: Silvia Amélia Bim (coordenadora do grupo de trabalho ainda composto por Milene Silveira)
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Indústria: Paulo Melo (coordenador do grupo de trabalho ainda composto por Bruno Silva)
Publicações: Simone Barbosa (coordenadora do grupo de trabalho ainda composto por Jair Leite+
Representação Internacional - BR-CHI: Elizabeth Furtado
Representação Internacional - IFIP: Simone Barbosa
PERFIL CIENTÍFICO, PUBLICAÇÕES e NOVO QUALIS
Milene convidou Clarisse de Souza a apresentar o trabalho realizado pelos integrantes do posto consultivo de
Perfil Científico em IHC. Clarisse explicou a motivação para a instituição deste posto, um esforço orientado a
defender a área de IHC e seu aspecto científico. Clarisse expos também que, a partir de uma demanda da SBC
para gerar dados para informar o que viria a ser o próximo Qualis (http://shine.icomp.ufam.edu.br/), foi
necessário produzir – em um tempo bastante curto - uma lista de conferências que expressassem os eventos
relevantes para nossa área; como resultado deste esforço a comissão de Perfil Científico gerou um site:
http://www.inf.puc-rio.br/~gt-ihc/.
Clarisse destacou que a seleção das conferências constantes nesta lista foi feita com base naquelas que tivessem
contribuições para a área de IHC (e não toda conferência onde se pudesse publicar um trabalho de IHC, que
tipicamente poderia ser qualquer evento). Além disto, ela destacou que, infelizmente, a avaliação para o novo
Qualis foi feita em termos de avaliação “quantitativa”, criados extratos e com base neles foi definido em que
nível do Qualis o evento está. Com isso, o IHC passou de B3 a B4.
Este baixo índice se dá basicamente por que as pessoas não citam os trabalhos do IHC. E um dos motivos para
isso é que os anais do IHC, embora publicados na ACM/DL, estavam levando um longo tempo para serem
publicados.
Simone Barbosa, responsável pelo posto de Publicações, explicou como funciona o H-index, destacando,
novamente, que um dos problemas para o baixo índice do IHC é que a comunidade não cita os trabalhos de IHCs
anteriores. É necessário que os autores de submissões do IHC sempre olhem os IHCs anteriores para ver se há
trabalhos relacionados.
Embora o IHC tenha virado B4, é importante que a comunidade continue destacando e divulgando sua
importância, e continue submetendo e participando do evento. Este ano, pela primeira vez, os anais serão
publicados quase que imediatamente; só ainda não estão na ACM/DL por que a sede da ACM estava
temporariamente fechada por conta do furacão Sandy.
Ainda sobre este ponto, Clarisse destacou que um dos problemas é que muitas vezes estamos escrevendo em
inglês, mas nossas referências são em português e logo não os citamos em artigos em inglês, uma vez que o
leitor tipicamente não terá acesso a estas referências.
Cristiano Maciel solicitou a palavra e falou que participou da reunião das Comissões Especiais (CEs) durante o
evento da SBC – representando a coordenadora da Comissão - e que várias das questões que estão sendo
discutidas na nossa comunidade e nos preocupam, são também questões para outras CEs.
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SIGCHI WORKSHOP
Clarisse foi convidada a falar sobre o SIGCHI Workshop, ocorrido em Belo Horizonte, em julho. Ela expos que foi
contactada em 2011 por John Karat e Zhengjie Liu (membros do Comitê Executivo do ACM/SIGCHI) para
organizar um workshop da comunidade de IHC da América Latina. O objetivo do SIGCHI seria tentar
internacionalizar mais o SIGCHI, que queria aprender mais sobre IHC na América Latina. Clarisse convidou
Alfredo Sanchéz (México) para que pudessem – em conjunto – organizar o evento, e identificar seus
participantes. O evento tinha um limite de recursos que seriam disponibilizados pelo SIGCHI, o que já era um
limitador na definição do número de pessoas e de seleção de quem poderia participar. Foi um desafio definir
quem seriam as pessoas, então tentaram usar critérios para seleção. No Brasil selecionaram as pessoas que
tivessem funções “oficiais” na comunidade. Isso foi feito para todos os países em que houvesse uma
comunidade formalizada de IHC no país. Este não era o caso para grande parte dos países. O evento foi
organizado em Belo Horizonte, por Raquel Prates, ocorrendo em 2 dias e meio, com grupos de trabalho e
diversas discussões sobre questões relevantes, dentre elas o destino do CLIHC. Foi destacado também que o
relato publicado pelo presidente do SIGCHI/ACM sobre o evento, infelizmente, foi equivocado e não reflete de
forma alguma o que foi discutido e a realidade brasileira. Isso mostra ainda mais a importância de mantermos
nosso evento e a comunidade, e criar uma relação forte indústria. Não achar que apenas a participação
internacional é importante. Raquel Prates complementou que vamos entrar em contato com os organizadores e
escrever um artigo que reflita a nossa visão sobre o workshop e a realidade brasileira.
REPRESENTAÇÕES INTERNACIONAIS
Os representantes internacionais foram chamados para fazer um relato sobre o ano que se passou. Elizabeth
Furtado, representante do BR-CHI explicou o que é o BR-CHI. E que, dentre as atividades deste ano, foi feita uma
pesquisa com a comunidade sobre as listas das quais as pessoas participam. Foi identificado que são várias listas
e, como resultado, geraram um grupo do Facebook, para maior divulgação. Além disto, estão fazendo uma
proposta para o SIGCHI para um evento de relação indústria-academia no Norte e Nordeste.
Simone Barbosa foi chamada para falar sobre a IFIP. Ela explicou a representação na IFIP, e que a indicação é
feita pela SBC. Normalmente a CEIHC indica e a SBC segue a indicação, mas como TC13 da IFIP, além de IHC,
engloba outras áreas, pode ser que a SBC tome decisões diferentes. Ela apresentou também o evento INTERACT,
dizendo ser este mais aberto à diversidade que a CHI e incentivou a todos a olharem e publicarem na próxima
edição do evento (deadline em janeiro de 2013).
IHC2012
Milene passou a palavra para a coordenação de organização e programa do IHC2012. Patrícia de Souza
apresentou os números do evento e Cristiano falou sobre valor das inscrições, da tentativa de diminuí-la para
atrair mais participantes e da criação da categoria de estudante de graduação e da isenção de muitos
participantes, que trabalharam no evento. Ele destacou também o Facebook do evento, que tem várias
informações sobre o evento e que, mesmo após seu término, deve continuar sendo “curtido” e divulgado. Em
termos de divulgação, todas as redes de televisão do Mato Grosso destacaram o evento, fazendo diversas
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entrevistas com participantes e palestrantes convidados. Ele finalizou sua fala agradecendo nominalmente a
todos os que financiaram o evento.
Vânia Neris e Junia Anacleto apresentaram os números de submissões e aceitações das diversas categorias do
programa. Silvia Bim foi chamada para falar especificamente sobre a competição.
Cristiano agradeceu a todos que participaram para que o evento pudesse acontecer: patrocinadores,
apoiadores, colaboradores, voluntários, coordenadores, revisores, equipes da SBC, UFMT, UFSCar
PRÓXIMAS EDIÇÕES DO IHC
Quanto às próximas edições do IHC (edição 2013 e 2014), foi solicitado que os interessados mandassem para a
CEIHC até 30 dias antes desta assembléia as propostas de intenção de organização.
A proposta para 2013 já havia sido apresentada informalmente em 2011, e agora foi apresentada oficialmente
por Simone Barbosa e Tayana Conte:
Local: Manaus, em realização conjunta com o SBSC 2013
Coordenação geral: Tayana Conte (UFAM) e Thaís Castro (UFAM)
Coordenação de programa: Simone Barbosa (PUC-Rio) e Bruno Silva (UFRN)
A proposta foi aceita pela comunidade e Simone falou que a coordenação de programa pretende se alinhar
melhor com o posto consultivo da CEIHC para identificar as questões científicas de interesse a serem tratadas
A proposta para 2014 também foi apresentada, por Clodis Boscarioli:
Local: Foz do Iguaçu
Coordenação geral: Clodis Boscarioli (UNIOESTE) e Sílvia Amélia Bim (UNICENTRO-UFTPR)
Coordenação de programa: Cristiano Maciel (UFMT) e Patrícia Souza (UFMT)
Possibilidade de data: 27 a 31/10/2014
Milene colocou a proposta em votação, que foi aceita pela comunidade.
Milene destacou também que idealmente em 2015 o IHC seja no Sudeste, que é mais fácil para a locomoção da
maioria da comunidade – por ser central – e dado que as últimas edições do evento têm sido nos “extremos” do
país.
COMPOSIÇÃO 2013
Milene apresentou e agradeceu os membros da CEIHC cujos mandatos terminaram (a própria Milene, os
representantes regionais, o representante da IFIP e os postos consultivos). E apresentou então a formação dos
postos deliberativos para 2012-2013:
Pelo Comitê de Programa do IHC + CLIHC 2011: Clarisse de Souza
Pelo Comitê de Programa do IHC 2012: Junia Anacleto e Vânia Neris
Pelo Comitê de Programa do IHC 2013: Simone Barbosa e Bruno Silva
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Os representantes regionais são eleitos a cada assembléia da CEIHC e têm o objetivo de cobrir as regiões do país
não representadas para que tenhamos – idealmente - representantes de todas as regiões. A nova composição
da CEIHC é por maioria do Sudeste, além do Bruno do Nordeste; assim têm-se 3 regiões em descoberto: Norte,
Centro-Oeste e Sul, das quais foram solicitados candidatos a representantes regionais para se manifestarem.
Silvia Bim, Cristiano Maciel e Tayana Conte se manifestaram, mas Tayana retirou sua candidatura em prol dos
outros candidatos que estão há mais tempo na comunidade.
Milene colocou em votação as candidaturas e ambos foram eleitos pela comunidade. Assim, a composição da
CEIHC para 2012-2013 é:
Pelo Comitê de Programa do IHC + CLIHC 2011: Clarisse de Souza
Pelo Comitê de Programa do IHC 2012: Junia Anacleto e Vânia Neris
Pelo Comitê de Programa do IHC 2013: Simone Barbosa e Bruno Silva
Representante Regional: Cristiano Maciel
Representante Regional: Silvia Amélia Bim
Milene destacou que, pelo regimento da CEIHC, segue em posto consultivo para apoiar a transição para a nova
coordenação.
ASSUNTOS GERAIS
Como assuntos gerais, Milene destacou que será realizado um survey sobre Ensino de IHC no Brasil, para o qual
todos já estão convidados a participar e divulgar. Ele será divulgado via ihc-l.
Destacou, também, que no Simpósio Brasileiro de Informática na Educação de 2013 houve uma trilha específica
de IHC, por ela coordenada, que obteve o maior índice de submissões – por trilha - do evento, com 91
submissões.

OBSERVAÇÃO: destaca-se que – em discussão virtual após a assembléia – o Comitê Gestor da CEIHC elegeu seu
o novo coordenador, Cristiano Maciel, com mandato até a realização da próxima plenária da comunidade,
durante o IHC2013.
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