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Laboratório Multidisciplinar de Tecnologias Sociais – LMTS 

 

Ata da 8ª Reunião Ordinária do Colegiado Pleno do LMTS 
 
 
Data: 17/10/2019 
Hora:  13h30 
Local:  Laboratório Multidisciplinar de Tecnologias Sociais (LMTS) 
 
Participantes: 
 
- Docentes: Alixandre Santana, Felipe Guedes, Igor Medeiros, Jean Teixeira, Luis Filipe, Mariel             
Andrade, Rodrigo Rocha, Sérgio Mendonça. 
- Técnicos: Vamberto Rocha. 
- Discentes: Carlos André, Daniel Alves, Danillo Bion, Eberson Santos, Ihago Freire, Jorge Veloso,              
Lucas Siqueira, Manoel Gustavo, Moisés Carlos, Naira Torres, Vinícius Martins. 
 
Pauta:  
- Leitura e aprovação da ata da reunião do mês de setembro. 
- Prestação de contas do mês de setembro. 
- Apresentação de demanda por parte da professora Gerla (Engenharia de Alimentos). 
- Definição das atribuições dos professores no acompanhamento de projetos (revisão e aprovação de              
alteração no regimento). 
- Criação do grupo de pesquisa do LMTS. 
- Agendamento de reunião extraordinária sobre as licenças de uso de softwares. 
- Informes. 

 
Relato: 

A reunião, presidida pelo professor Anderson Alencar, teve início às 13h42 do dia 17 de               
outubro de 2019, no Laboratório Multidisciplinar de Tecnologias Sociais (LMTS), com a prestação             
de contas do mês de setembro. Sem discussões acerca desse item, o professor Anderson passou a                
palavra ao professor Jean Teixeira, que apresentou uma demanda do professor Fabrício Ferreira do              
curso de Zootecnia. A demanda consiste no desenvolvimento de um jogo para dispositivos móveis              
para auxílio no ensino de conteúdos de Química, e foi incluída à lista de projetos previstos do                 
LMTS. Após o deferido acima, o professor Anderson seguiu com a definição de uma data para a                 
reunião extraordinária que discutirá as licenças de software que serão utilizadas pelo LMTS. A              
deliberação foi que a reunião será realizada no dia 31/10/2019, às 14:00 horas, no LMTS. Em                
seguida, o professor Anderson passou aos informes. Falou sobre o minicurso que será realizado pelo               
LMTS no mês de outubro, falou da chegada dos novos estagiários e da situação dos estabilizadores,                
mouses e demais periféricos que estão em falta no laboratório. Após esse momento, a discussão               
sobre a criação do grupo de pesquisa do LMTS foi iniciada. O professor Anderson apresentou a                
proposta e, após breve discussão, o Colegiado deliberou a criação do grupo e a definição das linhas                 
de pesquisa, junto de uma análise futura para delimitar o escopo do grupo. Com a chegada da                 



professora Gerla Chinelate, coordenadora do curso de Engenharia de Alimentos, o professor            
Anderson passou-lhe a palavra para que apresentasse sua demanda. A demanda consistia na criação              
do site do curso de Engenharia de Alimentos e o Colegiado deliberou que o LMTS assumiria a                 
feitura do site com o conteúdo mínimo desejado, tendo como prazo as 16:00 horas do dia                
22/10/2019. Por fim, houve a discussão acerca das funções que os professores membros do LMTS               
podem assumir no acompanhamento de projetos. O Colegiado deliberou que a função Supervisor             
deve ter o nome mudado para evitar conflito com a função Supervisor de Estágio, e que uma                 
reunião extraordinária deve ser realizada para a discussão aprofundada da nomenclatura das            
funções, as atribuições de cada uma delas e a manutenção de funções existentes. 
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