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 Às 10 horas do dia vinte e sete de Março do ano de dois mil e treze, reuniram-se no 7 
Laboratório de Videoconferências do Núcleo Integrado de Pesquisa e Pós-graduação em 8 
Educação e Ciência (NIPPEC) do Campus Prof. Alberto Carvalho, sob a presidência do 9 
Prof. Erivanildo Lopes da Silva, coordenador do NIPPEC, e do servidor técnico Thiers 10 
de Andrade Soares, o diretor do Campus, o Prof. Éder Mateus, a vice-diretora, Profª. 11 
Ana Rocha dos Santos, também, Coordenadora do Laboratório de  Sistema Integrado de 12 
Gestão, a Profª. Maria Batista, vice-coordenadora do Laboratório de Tecnologias 13 
Educacionais, o Prof. Celso Viana Coordenador do Laboratório de Tecnologias 14 
Experimentais de Ensino. A reunião teve os seguintes itens de pauta: Item 1. Aprovação 15 
das atas das reuniões  anteriores; Item 2. Agenda de Atividades do NIPPEC para o ano 16 
de 2013; Item 3. Reuniões dos Conselhos do Campus e administrativa no NIPPEC; 17 
Item 4. Objetivos dos laboratórios do NIPPEC; item 5. O que ocorrer. O professor 18 
Erivanildo, Coordenador do NIPPEC, abre a reunião comunicando que o professor 19 
Marcelo Ennes, Coordenador do Laboratório de Tecnologias Educacionais, não pôde 20 
participar da reunião por conta de outras atividades, mas a professora Maria Batista, 21 
vice-coordenadora do Laboratório de Tecnologias Educacionais o representou, e que, 22 
também, o Professor Paulo Maroti, coordenador do Laboratório de Edição, não 23 
compareceu a reunião por que foi convocado pelo Ministério Público Federal para uma 24 
audiência no mesmo dia e horário da presente reunião. Em seguida, o professor 25 
Erivanildo perguntou se todos os presentes gostariam de apresentar algum informe, mas 26 
nenhum dos professores se manifestou. Em seguida, a professora Maria Batista 27 
informou que tem atividade no NIPPEC nas terças-feiras e que está produzindo material 28 
didático no Laboratório de Tecnologias Educacionais. Ela informou que está tentando 29 
conseguir um computador a partir da aprovação de um projeto. Item 1. Todos os 30 
presentes aprovaram as duas atas das reuniões anteriores. Em seguida, a professora Ana 31 
Rocha sugeriu que fosse abordado o ponto quatro da pauta antes do ponto dois, todos 32 
concordam.   Intem 4   O professor Erivanildo comunicou que a ideia geral do 33 
funcionamento dos laboratórios do NIPPEC é a de fomentar e cumprir as demandas dos 34 
cursos do Campus Professor Alberto Carvalho. A professora Ana Rocha lembra que 35 
está finalidade nem sempre vai atender todos os cursos. Por seguinte, todos os presentes 36 
discutem o funcionamento dos laboratórios do NIPPEC, então. O coordenador do 37 
NIPPEC, Prof. Erivanildo, informou o seguinte: o laboratório de Multimídia e 38 
Videoconferência não está funcionando por não ter os equipamentos adequados para 39 
desempenhar as atividades de multimídia e videoconferência. O laboratório de Edição 40 
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está funcionando, já possui software adequado e está licenciado para realizar as 41 
atividades de Edição. O laboratório de Tecnologias Educacionais esta funcionando 42 
também. Já o laboratório de tecnologias experimentais de Ensino está funcionando 43 
como uma oficina de construção de materiais e que o servidor técnico do NIPPEC, 44 
Thiers, está com a chave do Laboratório para controlar a frequência dos alunos e, dessa 45 
forma, zelar pelos equipamentos que lá se encontram, mas o professor Celso Viana 46 
informou que, ainda, carece de espaço para construção destes materiais. O Laboratório 47 
de Sistema Integrado de Gestão é coordenado pela professora Ana Rocha dos Santos do 48 
DGEI (departamento de geografia de Itabaiana) que está sendo usado como espaço para 49 
atividades de alguns professores deste departamento. Em seguida, A professora Ana 50 
Rocha disse que o projeto CT-Infra é para atender todos os cursos do Campus, mas 51 
dependendo da demanda dos cursos, não dá para atender a todos. O coordenador do 52 
NIPPEC Erivanildo informa que esboçou com o escritório de pesquisa do NIPPEC, a 53 
partir do regimento interno do NIPPEC, um modelo de regimento do Laboratório de 54 
tecnologias experimentais de Ensino para servi como modelo para os demais 55 
laboratórios do setor. A professora Ana Rocha informou que o laboratório de Gestão, 56 
que foi criado pelos cursos de Administração e Ciências Contábeis do Campus 57 
Itabaiana, não está sendo usado com a finalidade de seu propósito, pois, atualmente, está 58 
sendo utilizado, como referido anteriormente, para atividades de alguns professores do 59 
DGEI. Segundo ela, o antigo espaço que era de posse do DGEI foi trocado em reunião 60 
administrativa, e o CPD agora é quem possui a posse, já o DGEI está, temporariamente, 61 
com o espaço do Laboratório de Sistema Integrado de Gestão no NIPPEC, mas os 62 
professores do DGEI não exercem as atividades referentes à proposta deste laboratório. 63 
Dessa forma, Segundo a professora Ana Rocha fica inviável para a atual coordenação 64 
do Laboratório de Gestão elaborar um regimento com a finalidade referente a este 65 
laboratório.  O diretor do Campus, professor Éder Mateus, aconselha a professora Ana 66 
Rocha a descobrir qual ata confirma a troca de espaço com o CPD. Ele informou que no 67 
Bloco D será construído um espaço que contemplara o DGEI. Por seguinte, a vice-68 
diretora, Ana Rocha disse que o Laboratório de Sistema Integrado de Gestão está sendo 69 
usado com outra finalidade e por este motivo a denominação deveria ser outra, 70 
relacionada com as atividades atuais. Ela diz ainda que, apesar das atividades não terem 71 
nada haver com a proposta inicial deste laboratório, alguém tem que fazer o regimento. 72 
O professo Celso Viana propõe conversar com os antigos criadores do referido 73 
laboratório (departamentos de Administração e de Ciências Contábeis) para saber se 74 
eles estão fazendo pesquisa e se estão dispostos a voltar a usar o espaço do referido 75 
laboratório para exercerem suas atividades. O diretor Eder Mateus disse que é preciso 76 
saber o que este pessoal esta fazendo. O coordenado do NIPPEC, o professor 77 
Erivanildo, aludiu que é preciso resgatar o projeto CT-Infra 2 para todos terem 78 
conhecimento de como foi o projeto inicial dos laboratórios. Ele também proferiu que a 79 
questão do espaço perdido pelo DGEI deve ser discutida com a administração do 80 
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campus. A vice-diretora sugere que se extingue o referido laboratório, caso os antigos 81 
responsáveis pelo laboratório de gestão não tenham realizado pesquisas, e dessa 82 
maneira, que se crie um novo laboratório, mas para isso, afirmou ela, é preciso ver o 83 
interesse do antigo grupo. O coordenador do NIPPEC ressaltou que é preciso criar 84 
urgentemente os regimentos de todos os laboratórios, pois ele precisa seguir as normas 85 
do regimento interno do NIPPEC. Ele disse que é preciso ler as atas de quanto o 86 
professor Edson Wartha era coordenador do NIPPEC, para saber o que foi feito, mas, 87 
mesmo assim, todos os coordenadores devem seguir o regimento interno do NIPPEC. O 88 
professor Erivanildo avisou ainda que é preciso fazer uma lista de quem faz parte de 89 
cada laboratório. Ele informou ainda que o Laboratório de Multimídia e 90 
Videoconferência é de uso coletivo entre os coordenadores dos laboratórios, e que no 91 
momento está servindo para realizar reuniões de qualquer natureza no âmbito docente e 92 
administrativo do Campus. Em seguida, foi decidido por todos os presentes que o 93 
coordenador do NIPPEC, o professor Erivanildo, Será o coordenador do Laboratório de 94 
Multimídia e Videoconferência, que deverá elaborar um regimento para este laboratório. 95 
Em seguida, o diretor Éder Mateus sugeriu que o Item 2 da pauta: “Agenda de 96 
Atividades do NIPPEC para o ano de 2013”, da presente ata, fosse discutido na próxima 97 
reunião, já que, este ponto, foi sugerido pelo Professor Marcelo Ennes, que não pode 98 
está presente a atual reunião, assim, todos concordaram. Em seguida, o professor 99 
Erivanildo explicou que o Item 3 da ata foi apenas para deixar registrado que no ano de 100 
2013 todas quintas-feiras, na sala de videoconferência do NIPPEC, estão reservadas 101 
para reuniões da direção do campus. Ele cientificou que se aprovado o novo projeto CT-102 
Infra, para obtenção de recursos destinados a compra de equipamentos por parte de um 103 
grupo de professores do campus, será comprado os equipamentos específicos para 104 
montar a sala de videoconferência.  O diretor, Éder Mateus, comunicou que quando a 105 
estrutura da sala estiver preparada para uso, as reuniões da direção serão em outra 106 
localidade do campus. Item 5 o que ocorrer: O professor Celso Viana pergunta para o 107 
professor Erivanildo quais os equipamentos disponíveis que o NIPPEC possui. O 108 
professor Erivanildo responde que a maioria dos equipamentos está na Secretaria do 109 
NIPPEC com o Thiers, que fez uma lista com os equipamentos do setor. O professor 110 
Erivanildo informou a todos que existem dois computadores de ótimo desempenho na 111 
sala de edição, sendo que um fica a disposição do professor Paulo Maroti e da bolsista 112 
Vanessa, para que possam realizar as tarefas de Edição. O outro computador está sendo 113 
utilizado para a rodagem de cálculos de pesquisa por dois alunos do professor Marcelo 114 
Leite do departamento de Química, mas que qualquer outro docente do campus pode 115 
utiliza-lo dependendo da disponibilidade do equipamento. O coordenador do NIPPEC 116 
informou que fixou ganchos no corredor do setor, para colocar os Banners dos discentes 117 
que participarem de eventos com apoio do NIPPEC. Em seguida, eu, Thiers de Andrade 118 
Soares, lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por todos os 119 



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 
CAMPUS UNIVERSITÁRIO PROF. ALBERTO CARVALHO 
NÚCLEO INTEGRADO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO  

EM EDUCAÇÃO E CIÊNCIA 
 
presentes. Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho, dez de outubro de dois mil e 120 
doze.      121 


