
 

NÚCLEO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

RESOLUÇÃO 01/19 
 
Aprova o Projeto de Desenvolvimento Tecnológico 

“Estudos e Aplicações em Inteligência Artificial” 
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O Núcleo de Pesquisa e Pós-graduação do LATACI® Research Institute, no uso de suas atribuições 
regimentais, resolve: 

Art. 1 -  Aprovar o Projeto de Desenvolvimento Tecnológico de código DT201901, coordenado pelo 
pesquisador Tiago Henrique Valadares Mendes de Moura e denominado “Estudos e Aplicações em 
Inteligência Artificial”, vinculado à Linha de Pesquisa “Computação Disruptiva”. 

Art. 2 -  São características do Projeto definido no parágrafo anterior: 

I. Descrição 

Este projeto tem o objetivo de analisar melhores práticas no desenvolvimento de aplicações em 
inteligência artificial, particularmente no desenvolvimento de chatbots, entendidos como softwares 
que interagem com os usuários usando linguagem natural. Há dois focos de atuação, o primeiro 
sobre metodologias para o desenho, implementação e curadoria de chatbots, e segundo sobre o 
uso, vantagens e limitações de chatbots no setor educativo.  

II. Equipe inicial: 

O projeto conta com a participação dos pesquisadores Matheus Ícaro Martins, Vitor Silva Moura e 
Dario Reyes Reina. 

III. Produção inicial planejada e cronograma. 

No primeiro semestre de 2019 foram feitas duas apresentações de trabalhos em congressos: “The 
Team Member Every IT Support Team Wants: IBM Watson”, no IBM THINK Conference – 2019, 
San Francisco – USA, a cargo de Tiago Moura; e “O que um chatbot pode ou não fazer? reflexões 
sobre os chatbots no ensino”, no 2º Simpósio Internacional Subjetividade e Cultura Digital, Belo 
Horizonte – Brasil, a cargo de Darío Reyes Reina e Matheus Icaro Martins. 

Também estão planejados dois produtos de pesquisa: apresentação do trabalho “Estamos prontos 
para entregar software inteligente?”  a cargo de Tiago Moura e Matheus Ícaro Martins no The 
Developer’s Conference Belo Horizonte, em junho do corrente ano; e a produção de um artigo de 
pesquisa sobre o processo socio técnico de desenvolvimento de um chatbot educativo. 

IV. Financiamento 

Não há previsão de financiamento; a atuação no projeto é voluntária. 

Art. 3 -  O Coordenador do Projeto definido no artigo 1º deverá garantir o cumprimento da Portaria 
vigente que define o procedimento de criação de Projetos de Pesquisa. 

Art. 4 -  Esta Resolução entra em vigor na presente data, ficando revogadas as disposições 
contrárias. 

Publique-se e cumpra-se. 

Belo Horizonte, 14 de maio de 2019. 

Profa. Dra. Íris Barbosa Goulart 
Coordenadora do Núcleo de Pesquisa e Pós-graduação do LATACI® Research Institute 
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