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Laboratório Multidisciplinar de Tecnologias Sociais – LMTS

Ata da 3ª Reunião Ordinária do Colegiado Pleno do LMTS

Data: 25/04/2019
Hora: 14:30 
Local: Sala 08 do prédio de aulas 02

Participantes:

Docentes:  Anderson Alencar, Alixandre Thiago, Caetano De' Carli, Ícaro Cunha, Igor Medeiros,
Mariel Andrade, Rodrigo Rocha, Sergio Mendonça.

Técnicos: Alexandre Torres.

Discentes: Adelino Neto, Alvanir Júnior, Djeymisson Rennan, Eberson Santos, Francisco Ramiro,
Mateus Resende.

Pauta: 
- Discussão das diretrizes que serão adotadas no Laboratório.
- Oficialização do Conselho Gestor do LMTS.
- Informes.

Relato:
Com quórum estabelecido,  a  reunião  teve  início  com a  apresentação do Laboratório  ao

técnico Alexandre Torres, substituto dos técnicos Calhiandro Mendes e Thiago Barbosa na reunião,
feita  pelo  coordenador  geral,  professor  Anderson  Alencar.  Em  seguida,  as  atas  das  reuniões
ordinárias anteriores foram apresentadas aos presentes para revisão, junto com a versão atualizada
do regimento interno do Laboratório. 

Após esse primeiro momento, houve o início da discussão do primeiro item da pauta da
reunião, com o professor Igor Medeiros apresentando a ideia que norteia a elaboração das diretrizes
do Laboratório. O modo pelo qual o Laboratório deve receber e organizar as demandas por novos
projetos foi motivo de longa discussão, com o professor Anderson sugerindo o uso de editais, e o
professor Igor propondo uma discussão mais  elaborada sobre a forma de gerenciamento dessas
demandas. O professor Caetano sugeriu o uso de editais de fluxo contínuo como forma de receber e
registrar  as  demandas,  e,  junto  com  o  professor  Sérgio,  sugeriu  também  a  definição  de
contrapartidas por parte dos demandantes dos novos projetos, que devem ser registradas no Termo
de Abertura de cada projeto. Foram discutidas ainda critérios de elegibilidade e ranqueamento de
projetos, como o alinhamento do projeto à missão do Laboratório, o impacto social, institucional e o
alcance  do  projeto,  a  possibilidade  de desenvolvimento  do projeto,  relevância,  complexidade  e
publicidade que trará ao LMTS. A possibilidade de criação de um banco de projetos, com critérios
de permanência que os projetos devem obedecer, e a especificação em edital do número de projetos
que o Labortório pode manter, também foram discutidos. Todos, ao fim, concordaram em realizar o
lançamento de editais ordinários, e extraordinários em caso de necessidade.



Concluída  essa  discussão,  o  professor  Igor  iniciou  a  discussão  sobre  o  fluxo  de
desenvolvimento  dos  projetos  do  ponto  de  vista  de  software,  sugerindo  o  detalhamento  e
documentação  de  todo  o  fluxo  de  desenvolvimento.  O professor  Rodrigo  sugeriu  a  feitura  de
reunião específica para esse debate.

O segundo ponto de pauta da reunião foi a oficialização do Conselho Gestor do Laboratório,
que se deu com a introdução de mais dois membros ao Conselho, os professores Mariel Andrade e
Sérgio  Mendonça.  Todos  os  antigos  membros  do  Conselho,  que  o  compunham  antes  de  sua
oficialização, permaneceram e, dessa forma, ele passa a ser formado pelos professores Anderson
Alencar, Alixandre Santana, Igor Medeiros, Marial Andrade, Rodrigo Rocha e Sérgio Mendonça.

Ao  fim  da  reunião,  o  professor  Anderson  falou  rapidamente  do  registro  dos  softwares
finalizados, e iniciou a discussão sobre o lançamento oficial  destes softwares. Foram discutidos
possíveis  locais  de  realização  dos  lançamentos,  e  parceiras  para  sua  realização,  que  possam
contribuir com o maior atingimento do público-alvo dos softwares. Foi discutida ainda a criação das
redes sociais do LMTS, e da produção de conteúdos audiovisuais que possam ajudar na divulgação
do  LMTS  e  dos  projetos  desenvolvidos  nele.  O  professor  Anderson  lembrou,  por  fim,  aos
professores presentes, a aproximação do lançamento de editais de programas da universidade, como
PIBITI,  por  exemplo.  Sugeriu  que  os  professores  submetam propostas  de  projetos  que  possam
beneficiar o Laboratório.
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