ATA DE REUNIÃO DA COMUNIDADE DE IHC 2018 – 25/10/2018
Ata da reunião anual da comunidade de IHC (Interação Humano-Computador),
ocorrida em conjunto com o XVII Simpósio Brasileiro sobre Fatores Humanos em
Sistemas Computacionais (IHC’18) em Belém - PA.
No dia 25 de outubro do ano de dois mil e dezoito, às dezoito horas e vinte
minutos, nas dependências do Hotel Princesa Louçã, em Belém-PA, a
comunidade de IHC se reuniu para a reunião anual previamente agendada no
evento, sendo presidida pelo atual coordenador da CEIHC (Comissão Especial
de Interação Humano-Computador da Sociedade Brasileira de Computação –
SBC), Cristiano Maciel (UFMT), contando com 69 participantes. O coordenador
deu as boas-vindas e agradeceu a presença de todos. Ele iniciou ressaltando a
importância da assembléia e dos assuntos a serem tratados na reunião, como
a apresentação do IHC de 2019. 1. Membros da CEIHC – Cristiano
apresentou a atual composição dos membros da CEIHC: Luciana Salgado
(UFF) e Plínio Aquino Jr. (FEI) - Coordenadores de Programa do IHC 2016;
Roberto Pereira (UFPR) e Luciana Zaina (UFSCAR) - Coordenadores de
Programa do IHC 2017, Raquel Prates (UFMG) e Heloisa Caroline de Souza
Pereira Candello (IBM) - Coordenadores de Programa do IHC 2018; Tayana
Conte (UFPA) e Cristiano Maciel (UFMT) – Representante Regionais, sendo
este último o Coordenador do Comitê;. 2. Comunicação na CEIHC – Cristiano
falou sobre os meios de comunicação com a CEIHC e convidou a comunidade
a fazer parte da lista de discussão “IHC-L”. Em seguida, o coordenador
reapresentou o site da comissão. Ele comentou que o estagiário responsável
pelo site será mantido até dezembro, pediu apoio da comunidade na
verificação das informações que lá estão e convidou as pessoas a contribuírem
com as notícias, para mantê-las atualizadas. Também informou sobre o
resultado do edital para criação da logomarca do site, fazendo a apresentação
do vídeo do ganhador explicando a marca. 3. Publicações no JIS – Em
seguida, Cristiano começou a falar sobre o JIS (Journal on Interactive
Systems), explicando que tradicionalmente é neste journal que são publicados
os melhores artigos do IHC, informando sobre o andamento da publicação
referente aos best papers das edições de 2015, 2016, 2017 e 2018 do IHC.
Além disso, comentou sobre a possibilidade de haver edições especiais do
journal sobre IHC, como por exemplo, sobre os Grandes Desafios da área.
Esta é uma medida para tentar deixar a publicação mais popular e mais
atraente para nossos melhores artigos. 4. Comissão Científica – O
coordenador apresentou Isabela Gasparini e Luciana Salgado como
responsáveis pela Comissão Científica e seus trabalhos em andamentos. Em
seguida, a comissão científica apresentou os trabalhos realizados em
atendimento às demandas dadas às comissões especiais no CSBC 2018,
realizado em Natal-RN entre os dias 22 e 26 de Julho de 2018. Um grupo de

trabalho composto por pesquisadores de todas as regiões do país (a saber:
professores Cristiano, Ingrid, Isabela, Luciana S, Luciana Z, Roberto, Tayana)
tiveram as seguintes atribuições: Elaborar lista de periódicos, eventos, e
produtos importantes para a CEIHC, Ordenar a lista do mais importante ao
menos importante e Indicar os Metacritérios utilizados para definir a
importância dos periódicos e eventos. Para tal, o grupo de trabalho, em
conjunto com a CEIHC, definiu e conduziu o processo considerando 3
princípios: Rigor (processo definido, conduzido e revisado por um GT formado
por 7 pesquisadores das 5 regiões do país), Reprodutibilidade (processo
reprodutível, dados públicos, decisões documentadas) e Responsabilidade
(reconhecer a diversidade de contextos e de pesquisas; valorizar a tradição e a
renovação; considerar o desenvolvimento da área, a excelência Internacional e
a educação). O grupo informou como foi realizado o processo colaborativo para
realização de tais demandas e a atual situação do Relatório Técnico, que foi
enviado à Sociedade Brasileira de Computação-SBC, o qual foi elogiado por
alguns pares. Além disso, foram informados os próximos passos da Comissão
Científica e como todos podem ajudar. 5. IHC 2018 – Os coordenadores de
programa, Raquel Prates e Heloisa Caroline de Souza Pereira Candello, e
coordenadores locais, Marcelle Mota e Bianchi Serique, iniciaram a
apresentação sobre o evento. Eles informaram que em 2018 foram 310
inscritos (um número recorde), apresentaram a lista de apoiadores, as várias
categorias de inscrições (com novas modalidades para inscrições avulsas por
minicurso/workshop/palestra). Eles também apresentaram dados sobre a
distribuição das inscrições, detalhando os tipos de inscrições e locais dos
inscritos. Também foi agradecido aos patrocinadores do evento, fundamentais
para execução do evento. Ao final, uma salva de palmas foi feita a todos
voluntários que ajudaram na organização do evento. Os coordenadores de
programa comentaram sobre as trilhas do IHC 2018, as novidades dessa
edição, o número de submissões por trilha e a publicação dos anais. Cabe
reforçar, entre os dados apresentados, que foram recebidos 166 artigos
completos, dos quais 43 foram aceitos, sendo a taxa de aceite de 25,9%; e 36
artigos curtos, sendo 7 aprovados e mais 5 redirecionados da categoria de
artigo completo, tendo uma taxa de aceite de 19,4%. Como novidades, foram
realizadas as trilhas de artigos internacionais e o Fórum de Integração entre as
comunidades de IHC e Sistemas Colaborativos. Ao final, Cristiano agradece
aos organizadores locais pelo excelente evento organizado e aos
coordenadores de programa, ressaltando que, pela primeira vez na história do
IHC, tivemos os anais publicados na ACM já para a conferência. Por tais feitos,
ele pediu uma salva de palmas aos coordenadores desta edição do evento; 6.
IHC 2019 – Em seguida, foi aberta a palavra a Rodrigo Laiola, que apresentou
a proposta vencedora para sediar o evento em 2019 em Vitória-ES. Ele falou
sobre a composição da coordenação, sobre possíveis parceiros: instituições e
financiamentos. Deu algumas informações sobre a UFES, comentou sobre
eventos organizados anteriormente. Apresentou informações sobre Vitória:
transporte, hotéis, opções de entretenimento. Rodrigo finalizou apresentando
um vídeo e convidando todos a participarem do IHC em Vitória. 7. IHC 2020 –

O coordenador da CEIHC abriu então a palavra a candidatura para
organização do IHC em 2020. Então, a candidata Caroline Santos apresentou a
proposta para a realização do evento em Diamantina-MG, que seria
coordenado por ela e pela Maria Lúcia Vilella, ambas da UFVJM. A professora
apresenta as motivações para levar o evento para Diamantina, comentou sobre
algumas atrações, curiosidades e eventos da cidade. Falou sobre a UFVJM,
contando um pouco da história e comentando sobre sua inserção no estado.
Comentou também sobre possíveis instituições parceiras e formas de
transporte até a cidade. Seguiu-se a votação e a candidatura foi aprovada por
moção de aplausos. 8. Summer School in Research Methods for HCI/CSCW
- Prof. Cleidson de Souza (UFPa) fez a apresentação da escola, organizada em
conjunto com a profa. Luciana Salgado da UFF, e convidou a comunidade para
participação. 9. Nova gestão CEIHC – Cristiano explica como a comissão é
formada e informa que há duas vagas para representantes regionais, que
devem ser preenchidas com membros das regiões Norte e Centro-Oeste. Em
seguida, abriu-se a reunião para as candidaturas. Os candidatos que se
ofereceram foram: Centro-Oeste: Cristiano Maciel; Norte: Marcelle Motta. Não
havendo mais candidatos, foi realizada a votação, e, sem manifestação
contrária a tais candidaturas, elas foram aprovadas. 10. BR-CHI – Em nome de
Ingrid Monteiro, coordenadora do BR-CHI, que não pode estar presente a
apresentação, foi feito pelo coordenador da CEIHC a apresentação das ações
realizadas durante o ano. 11. IFIP TC 13 – a representante Nacional Milene
Silveira comentou sobre as ações da IFIP e informou que as submissões para
o INTERACT 2019 estão abertas. Após sua fala, Cristiano informou à
comunidade sobre a decisão de a CE apoiar a participação do/a representante
em reuniões da IFIP, o que pode ser viabilizado via pedido deste/a à
comunidade.12. IHC 2021 – Cristiano informa que a candidatura para 2021
será lançada ano que vem. 13. Encerramento – o presidente encerrou a
reunião e convidou a todos para as atividades do último dia do evento. A ata
segue anexa com a lista de presentes da sessão.

