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Às 14 horas do dia trinta de Janeiro do ano de dois mil e dezessete, reuniram-se no 7 
Laboratório de Multimídia e Videoconferências do Núcleo Integrado de Pesquisa e Pós-8 
graduação em Educação e Ciência (NIPPEC) do Campus Prof. Alberto Carvalho, sob a 9 
presidência do Prof. Ricardo Santos do Carmo, Coordenador do NIPPEC e do 10 
Laboratório de Produção Científica do NIPPEC, e do servidor técnico Thiers de 11 
Andrade Soares, da secretária de pós-graduação Andréa Reis Barbosa, do Diretor do 12 
Campus, o Prof. Marcelo Mendes, da Vice-diretora, Profª. Valéria de Barros , o 13 
Coordenador do Laboratório de Tecnologias Experimentais de Ensino, o Prof. Tiago 14 
Nery e da Coordenadora do Laboratório de Tecnologias Educacionais, Profª. Simone 15 
Lucena. A reunião teve os seguintes itens de pauta: Item 1: Informes. Item 2: 16 
Deliberação sobre novos usos das salas do NIPPEC. Item 3: O que ocorrer.  Item 1 17 
Informes. O Coordenador do NIPPEC, Prof. Ricardo do Carmo, abre a reunião 18 
informando que o objetivo da reunião é discutir o uso e o remanejamento dos espaços 19 
do núcleo respeitando o objetivo do regimento do NIPPEC que é a pesquisa (pesquisa 20 
em pós-graduação) e a pós-graduação. Item 2: Deliberação sobre novos usos das salas 21 
do NIPPEC. Em seguida, o diretor do Campus, Prof. Marcelo Mendes, faz um breve 22 
levantamento sobre as discursões do uso dos espaços no Campus e consequentemente 23 
do NIPPEC e comunica que as demandas do Campus mudaram com o tempo e, por isso, 24 
os espaços devem ser remanejados, dessa forma, os locais para as pós-graduações do 25 
Campus devem ser definidos, pois, de acordo com o diretor, a fase de avaliação do 26 
Profletras já iniciou, além disso, o curso precisa de uma sala para coordenação, outra 27 
para a secretaria e uma sala de aula, assim, tendo em vista essa necessidade, é preciso 28 
determinar um local para todas as pós-graduações.  Dessa maneira, o Diretor sugeriu 29 
que esse local para abrigar todos os cursos de pós-graduação e consequentemente todas 30 
as atividades relacionadas à pós-graduação no Campus deve ser o NIPPEC, já que seu 31 
objetivo principal é a pesquisa e a pós-graduação, entretanto, a Vice-diretora, Profª. 32 
Valéria de Barros sugeriu que quando algumas das salas do NIPPEC não forem 33 
utilizadas pela finalidade (pós-graduação) e, caso um professor do Campus queira fazer 34 
uso dela para atividades da graduação, poderá, então, reservá-la com a secretária de pós-35 
graduação Andréa Barbosa.  Já os grupos de pesquisa de graduação, segundo o Diretor, 36 
seriam remanejados para outro local no Campus, em sala de uso compartilhado com um 37 
ordenamento de uso do espaço. Os Professores Simone Lucena e o Ricardo do Carmo 38 
lembraram que no regimento do NIPPEC, no seu artigo oitavo, está previsto atividades 39 
de extensão, que já são desenvolvidas pela própria Prof.ª Simone Lucena no NIPPEC, 40 
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porém o Diretor afirmou que o regimento pode ser alterado e consequentemente a 41 
aplicação dessa atividade no NIPPEC. Por conseguinte, a Profª. Simone Lucena 42 
informou que já tentou usar o LIFE para suas atividades de pesquisa e extensão, mas 43 
nunca conseguiu, também informou que existe um Laboratório de Ensino do DEDI ao 44 
lado FILE que está fechado, pois o ar condicionado está quebrado impossibilitando o 45 
uso dessa sala, diante do exposto, o Diretor, Marcelo Mendes, disse que irá entrar em 46 
contato com a secretária do LIFE para conversar com o coordenador do LIFE no 47 
Campus para, então, decidir a finalidades do seu espaço e prometeu que irá resolver o 48 
problema do ar condicionado do Laboratório de Ensino para que fossem alocados os 49 
materiais que estão no Laboratório de Tecnologias Educacionais. Em seguida, o Prof. 50 
Tiago Nery, informou que existe atividades de pós-graduação que ele desenvolve no 51 
Laboratório de Tecnologias Experimentais de Ensino, mas que no caso desse 52 
laboratório é necessário um espaço próprio para manter o maquinário instalado no 53 
espaço para produzir materiais didáticos, além disso, na produção desses materiais 54 
podem acontecer, na maioria das vezes, uma poluição sonora e cheiros fortes de 55 
madeira e de reagentes químicos guardados  decorrentes desse processo, assim, 56 
inviabilizando o uso compartilhado de uma sala com atividades divergentes. Diante 57 
disso, a Vice-diretora, Profª. Valéria de Barros, e o Diretor, Prof. Marcelo Mendes, 58 
sugeriram que as atividades de Pós-graduação do Prof. Tiago Nery como também as da 59 
Prof.ª Simone Lucena podem acontecer no NIPPEC e que as atividades relacionadas à 60 
prática e produção de materiais didáticos do Prof. Tiago Nery serão realizadas em outro 61 
espaço a ser definido pela Direção do Campus. Em seguida, o Diretor Marcelo Mendes 62 
juntamente com a Vice-diretora, Valéria de Barros, sugeriram que o novo ordenamento 63 
estrutural do NIPPEC fosse da seguinte maneira: cada mestrado seria alocado em uma 64 
das salas do núcleo, existiria, também, uma sala compartilhada entre os alunos de pós-65 
graduação com computadores, livros e outras ferramentas para esses alunos estudarem e 66 
desenvolverem suas pesquisas e, por fim, um espaço geral, que será o da sala de 67 
reuniões do NIPPEC, para a pós-graduação realizar reuniões e outras atividades. 68 
Também foi definido que a secretaria do NIPPEC será composta pela secretária Andréa 69 
Barbosa e apoiada pelo funcionário terceirizado Thiers Soares. Ainda, foi decido que o 70 
Laboratório de Edição permaneceria no mesmo local, pois suas atividades não 71 
necessitam de um espaço amplo. Por conseguinte, o coordenador do NIPPEC, Prof. 72 
Ricardo do Carmo, comunicou que o Laboratório de Edição com o auxílio do bolsista 73 
Prodap está realizando atividades de Edição, como elaboração de um e-book e outras 74 
atividades paralelas com o projeto da FAPTEC do Prof. Erivanildo da Silva, ele 75 
informou que essas atividades não eram possíveis de serem realizadas por que esse 76 
laboratório não tinha um bolsista Prodap específico para realizar as atividades de 77 
edição. Em seguida, o Prof. Ricardo do Carmo falou sobre o Laboratório de Produção 78 
Científica (LPC), que está sobre sua coordenação, ele explicou que esse laboratório é 79 
compartilhado com a secretaria de pós-graduação do Campus e que suas atividades são 80 
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vinculadas com as atividades do Laboratório de Edição para produzir materiais 81 
didáticos paro o ensino. Todos os presentes concordaram que o LPC deve ser 82 
remanejado para outro local, assim, a direção do campus irá pensar nesse novo espaço 83 
para o LPC. O Prof. Marcelo Mendes comunicou que está pensando em um ambiente 84 
para acolher os programas institucionais do campus como o PIBID, PIBIC entre outros. 85 
Posteriormente, o Diretor Marcelo e com concordância de todos os presentes decidiram 86 
que quando os grupos de pesquisa de graduação forem remanejados e caso esses 87 
tiverem novas atribuições os nomes dos laboratórios que ainda permanecem no NIPPEC 88 
devem ser alterados. O Diretor ainda disse que o regimento do NIPPEC deve ser 89 
rediscutido, pois novas atribuições surgiram e outras deixaram de existir. Em seguida, o 90 
prof. Marcelo comunicou que os laboratórios redimensionados serão de 91 
responsabilidade de cada departamento vinculado, podendo ser compartilhado com 92 
outros departamentos a depender da demanda, também, ele disse que irá realizar, em um 93 
momento oportuno, uma reunião com todos os grupos de pesquisa da graduação. O 94 
diretor comunicou ainda que pretende, quando for possível, construir o primeiro andar 95 
do NIPPEC para poder aumentar os espaços do núcleo. Os professores, Ricardo e 96 
Simone Lucena sugeriram trazer a lousa digital do LIFE para o NIPPEC sobre os 97 
cuidados dos funcionários do NIPPEC. Por fim, todos os presentes decidiram que o 98 
Laboratório de Edição permanece no NIPPEC, que o Laboratório de Tecnologias 99 
Educacionais só irá ser remanejado quando a sala Laboratório de Ensino no Bloco A 100 
ficar pronta para uso e que a professora Simone poderá levar o que for preciso daquele 101 
laboratório através de transferência de bens, que o Laboratório de Tecnologias 102 
Experimentais de Ensino só ira sair quando a direção encontrar um local apropriado 103 
para manter os equipamentos e para as atividades deste laboratório, que o Laboratório 104 
de Geoprocessamentos saíra quando for organizada a sala de pesquisa da graduação e o 105 
LPC poderá ser vinculado ao Laboratório de Edição. Item 3: o que ocorrer. Este item 106 
não foi necessário ser debatido, pois niguém apresentou nenhum assusto para ser 107 
debatido e, logo após, todos os presentes concordaram em encerrar a reunião. Em 108 
seguida, eu, Thiers de Andrade Soares, lavrei a presente Ata que, depois de lida e 109 
aprovada, será assinada por todos os presentes. Campus Universitário Prof. Alberto 110 
Carvalho, trinta de Janeiro de dois mil e dezessete. 111 


