Uma Década dedicada ao Design da Informação: 10 anos do CIDI e 11 anos da
SBDI
A cada edição o CIDI congrega o Congresso Internacional de Design da
Informação, o InfoDesign Brasil e o Congresso Nacional de Iniciação Científica
em Design da Informação, que são eventos de caráter científico, com periodicidade
bianual, e objetivam promover fóruns de discussão e reflexão sobre o design da
informação no Brasil e em âmbito internacional. Estes eventos são promovidos pela
SBDI - Sociedade Brasileira de Design da Informação em conjunto com a
comunidade acadêmica que sedia estas reuniões científicas.
Nos congressos precedentes [Recife, 2003; São Paulo, 2005; Curitiba, 2007; Rio de
Janeiro, 2009; Florianópolis, 2011] tivemos o prazer de ter conosco o professor Michael
Twyman (Inglaterra), Karel van der Waarde (Holanda), Bernard Darras (França),
Patricia Wright (Inglaterra), Phil Baines (Inglaterra), Paul Mijksenaar (Holanda), Heiner
Jacob (Alemanha), Norberto Chaves (Espanha), Karen Schriver (Estados Unidos), Yuri
Engelhardt (Holanda), Catherine Dixon (Inglaterra), Maria do Cossío (Mexico), entre os
pesquisadores brasileiros Rita Couto, Priscila Farias, Edna Lucia Cunha Lima, Joaquim
Redig, Rejane Spitz, Solange Coutinho, Luiz Antonio Coelho, Chico Homem de Melo,
Monica Moura, Lucia Pimentel, Luciano Meira, Ruth Nogueira, Alice Cybis, Fabio
Campos, Luciano Guimarães, entre tantos outros, compartilhando conhecimentos e
visões sobre importantes questões do design da informação.
A edição do CIDI 2013 congrega o 6º Congresso Internacional de Design da
Informação, o 5º InfoDesign Brasil e o 6º Congresso Nacional de Iniciação
Científica em Design da Informação e é uma ação conjunta da SBDI e do Programa
de Pós Graduação em Design da UFPE, e será realizado no Campus da UFPE, em
Recife, de 10 a 13 de setembro de 2013. Esta edição tem um caráter muito especial, uma
vez que serão comemorados os 10 anos da 1ª edição do CIDI e também os 11 anos de
atuação da SBDI, retornando ao local onde a SBDI foi fundada e à instituição de origem
destes eventos: a UFPE/Design.
Como Keynotes, em Recife 2013, contamos com a presença dos seguintes
pesquisadores: Peter Simlinger (Áustria); Aaron Marcus (Estados Unidos); Jorge
Frascara (Canadá/México); Guillermina Nöel (México); Professor Richard Meyer
(Estados Unidos); Carla Spinillo (UFPR) e Silvio Meira (UFPE/C.E.S.A.R).
Uma inovação na versão CIDI2013 é a composição de cinco eixos temáticos (tracks),
que conta com a colaboração de uma dupla de chairs (cinco instituições diferentes do
Brasil e do Exterior) que organizaram e acompanharam os avaliadores ad hoc, na
seleção de artigos para apresentação oral e pôster, assim como serão os responsáveis por
apresentar na mesa de Encerramento, um relato das discussões e inovações da produção
de cada eixo temático.
Foram mais de 500 trabalhos submetidos, de dezoito países além do Brasil nos Eixos
temáticos de Comunicação, Educação, Sociedade, Tecnologia e Teoria e História.
É importante salientar que o InfoDesign Brasil - Congresso Brasileiro de Design da
Informação foi criado como evento nacional para garantir um fórum periódico de
pesquisadores brasileiros da área, visto que o CIDI, em seu caráter internacional, tem a
intenção de, no futuro, ser realizado em outros países.
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O CONGIC, por sua vez, reúne os estudantes de iniciação científica e graduados da
área, possui Comitê Científico próprio, funcionando com a mesma lógica do CIDI em
Eixos Temáticos com chairs de instituições de ensino de Pernambuco e do Brasil. Ao
final do evento, são premiados os melhores trabalhos pela comissão formada pelos
chairs.
O CIDI2013 consolida a inserção do Brasil na área de Design da Informação no cenário
mundial, proporcionando visibilidade e intercâmbio entre a produção nacional, além de
proporcionar o contato entre pesquisadores brasileiros e estrangeiros, assim como
estudantes e profissionais participantes dos eventos na discussão do estado da arte do
Design da Informação.
Sejam todos bem-vindos!
Solange Coutinho & Monica Moura
Presidente e vice-presidente dos Eventos
(www.sbdi.org.br/cidi2013)

2
Estudos em Design | Revista (online). Rio de Janeiro: v. 21 | n. 1 [2013], Editorial | ISSN 1983-196X

