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Laboratório Multidisciplinar de Tecnologias Sociais – LMTS

Ata da 2ª Reunião Ordinária do Colegiado Pleno do LMTS

Data: 19/02/2019
Hora: 14:30 
Local: Laboratório de Ensino do CENLAG (UAG)

Participantes:

Docentes: Anderson Alencar, Ícaro Cunha, Igor Medeiros, Mariel Andrade, Sergio Mendonça.

Técnicos: Calhiandro Cavalcante, Thiago Barbosa.

Discentes: Adelino Neto, Alana Tenório, Alvanir Júnior, Djeymisson Rennan, Mateus Resende.

Pauta: 
- Discussão e aprovação do regimento da Comissão/Laboratório.
- Apresentação da primeira versão do site do LMTS.
- Apresentação dos projetos em curso.
- Informes.

Relato:
Com quórum estabelecido, a reunião foi iniciada e presidida pelo professor Anderson Alencar.

A apreciação  do  Regimento  Interno  foi  o  primeiro  item da  pauta  a  ser  discutido  e  houveram
discussões breves sobre alguns pontos do documento, como os artigos 14º, 15º, 39º e o parágrafo 3º
do  artigo  16º.  As  principais  discussões,  no  entanto,  focaram em dois  pontos  do  regimento.  O
primeiro se refere ao vínculo dos alunos com o Laboratório, se ele deve ser oficializado ou não,
questão abordada nos incisos II, III e IV do artigo 31º. O segundo foi a forma como o documento se
refere à universidade, em certos momentos usando Unidade Acadêmica de Garanhuns (UAG), em
outros usando Universidade Federal do Agreste de Pernambuco (UFAPE), e  dentro de qual dessas
duas  perspectivas  deve  ser  considerado.  Após  as  discussões  o  Regimento  foi  aprovado  pelos
membros presentes do Colegiado Pleno, com as considerações de que deve ser atualizado com o
tempo.

Em seguida, o site do LMTS foi apresentado pelo discente Mateus Resende e levantou breve
discussão a respeito do significado do logotipo do Laboratório presente nele.  A comissão decidiu
contatar o aluno responsável pelo desenvolvimento do logotipo para juntos analisarem o significado
que inspirou sua criação, podendo solicitar nova proposta em caso de insatisfação com a atual.
Outro ponto de pauta, a apresentação dos projetos em curso no Laboratório, foi feita em seguida
pelos  discentes  Adelino  Neto,  Alana  Tenório,  Alvanir  Júnior,  Djeymisson  Rennan  e  Mateus
Resende, que apresentaram respectivamente os projetos Vo na Feira, SofiaEdu: Planos de Aula,
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ENADE e  Piscicultura.  O único  ponto  de  discussão  a  respeito  dos  projetos  apresentados  foi  a
possibilidade de comercialização de produtos ilícitos através do Vo na Feira.

Por  fim,  alguns  pontos  foram apresentados  a  título  de  lembretes  e  informes.  O  professor
Anderson  falou  da  importância  da  apresentação  de  propostas  de  novos  projetos  por  parte  dos
docentes da UAG, e que projetos com maior impacto na sociedade devem ser priorizados. Falou
ainda,  de maneira superficial,  sobre uma demanda para o desenvolvimento de um sistema para
gerenciamento de cursinhos populares. O professor Sérgio Mendonça falou da importância de se
manter um calendário de capacitação de alunos do curso de Ciência da Computação nas tecnologias
utilizadas no LMTS. Falou também da possibilidade dessa iniciativa se estender aos demais cursos,
guardando-se as devidas especificidades dos alunos de cada curso. O professor Ícaro apresentou
ainda um novo projeto que será desenvolvido dentro do LMTS por um orientando seu. O projeto
será o TCC desse orientando e deve suprir uma necessidade do professor Vitor, docente do curso de
Medicina Veterinária.

Para a próxima reunião ordinária da comissão, dois itens importantes foram apontados como
pauta. O primeiro é a discussão das diretrizes que serão adotadas pelo Laboratório e o segundo é a
composição  oficial  do  Conselho  gestor,  que  ainda  não  foi  realizada.  O  professor  Anderson
aproveitou ainda para lembrar que a reunião ordinária da Comissão do LMTS ocorre sempre às
segundas terças feiras de cada mês e que, portanto, a próxima está prevista normalmente.

____________________________________                ____________________________________
      Alixandre Thiago Ferreira de Santana                                Anderson Fernandes de Alencar

____________________________________                ____________________________________
            Caetano De Carli Viana Costa                               Calhiandro Lisandro Mendes Cavalcante

____________________________________                ____________________________________
               Ícaro Lins Leitão da Cunha                                             Igor Medeiros Vanderlei

____________________________________                ____________________________________
         Mariel José Pimentel de Andrade                                Rodrigo Gusmão de Carvalho Rocha

____________________________________                ____________________________________
       Sérgio Francisco T. de O. Mendonça                          Thiago Barbosa de Oliveira Gonçalves

Garanhuns, 19 de fevereiro de 2019
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