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Ata da 10ª Reunião Ordinária do Colegiado Pleno do LMTS 
 
 
Data: 12/12/2019 
Hora: 13:30 h 
Local:  Auditório 02 
 
Participantes: 
 
-Docentes: Anderson Alencar, Felipe Guedes, Igor Medeiros, Ícaro Lins, Jean Carlos, Mariel José,             
Sérgio Francisco. 
-Técnicos: Vamberto Rocha. 
-Discentes: Ednaldo Dantas, Raquel da Silva, Danillo Bion, Ihago Feire, Lucas Siqueira, Carlos             
André, Daniel Alves, Maria Thais, Vinícius Santos, Geovânio José, Manoel Gustavo. 
 
Pauta:  
- Aprovação da ata da última reunião; 
- Prestação de contas do mês de novembro e dezembro; 
- Relato das reuniões com prof. Airon e prof. Marcelo, com encaminhamentos propostos pelo              
Conselho (Prioridade para 2020); 

- Amadurecimento dos processos internos de gestão e desenvolvimento de software.           
Destaque para gestão para gestão de demandas. 
- Definição “do futuro” dos sistemas já desenvolvidos, avaliando suas potencialidades de            
aplicação, parcerias, etc. 
- Pesquisa de modelos para a estruturação e captação de recursos do LMTS. 
- Qualificar os processos de admissão de estudantes de ESO para o LMTS. 
- Acompanhamento de egressos. 

- Retrospectiva do primeiro ano do LMTS; 
- Indicação dos projetos previstos para 2020; 

- Gestão de eventos. 
- PPC. 
- Transporte público. 
- Game de ensino de matemática. 
- Sistema de combate a evasão. 
- Parceria com a UPE: a definir quais serão os projetos. 

- Informes; 
- Chegada dos estabilizadores. 
- Oficinas sobre o SGIE em recife. 
- Elaboração / Formação do site de pedagogia e zootecnia. 
- Oficina de criptografia. 
- Envio dos registro dos softwares Solicita, ConectAEE e Avaliar. 



- Confraternização de aniversário do LMTS. 
 
 
Relato:  

Às 13:30 do dia 12 de dezembro de 2019, reuniu-se o Colegiado Pleno do LMTS para sua                  
reunião ordinária, presidida pelo professor Anderson Alencar. Em primeiro momento, enquanto a            
ata da reunião anterior passava entre os membros do colegiado, foi discutido sobre a reunião com o                 
professor Airon e o professor Marcelo. Foi dito que Airon exaltou todos os membro do que                
participam do LMTS a não desistir da identidade do LMTS, isso sobre a possibilidade do               
laboratório se tornar uma espécie de “Fábrica de Software”. Em relação ao espaço disponível para o                
LMTS ainda não ser uma sala própria, Airon informou que “será garantida ao laboratório o tempo                
que lhe for necessário”. A conversa com marcelo foi um pouco mais longa, nessa reunião foi                
mostrado os “bastidores”, os desafios que o LMTS tem. Informando sobre a situação do espaço não                
ser devidamente do laboratório e do mesmo não ter um funcionário fixo, além de que os sistemas                 
produzidos pelo o LMTS não terem um servidor próprio, sendo que a Pró-reitoria de Ensino e                
Graduação - PREG da UFRPE teria garantido um servidor. Quando informado sobre os mais de 400                
acessos ao Sistema de Gerenciamento de Editais - SGE, a preocupação com a necessidade de um                
servidor próprio aumentou. Em resposta em como o LMTS teria recursos para se manter, as três                
bolsas cedidas são da recém criada Universidade Federal do Agreste de Pernambuco - UFAPE e               
não da PREG. Porém Marcelo recomendou uma forma de capitalização externa, não ficar             
dependendo apenas de bolsa cedidas pela universidade. Em primeiro ponto de pauta sobre a reunião               
com Airon e Marcelo foi reconhecido que o LMTS teve um amadurecimento sobre a gestão como                
um tudo. Em segundo foi discutido em como os projetos já concluídos pelo o laboratório, como                
Psicultec e Vó na Feira, que podem ser utilizados mas atualmente não estão. Após, em terceiro, foi                 
dito que devemos observar como gerar capital de outra forma, já que a universidade está em tempo                 
de transição para o UFAPE então passaremos por um período de dúvidas. Foi indicado que               
compromissos externos com certeza são bem maiores que os atuais, se o LMTS optar por tal                
abordagem e buscar por parcerias externas, deverá amadurecer mais ainda e trazer um trabalho sério               
e bem visto. Também foi citado que é necessário trazer um desenvolvimento no diálogo em               
apresentação em público para os alunos. Em seguida, no quarto ponto foi decidido tornar o processo                
de adição dos ESO mais rígido. Após todos concordaram em relação na obtenção de mais               
informações sobre os egressos e pesquisar mais sobre seus resultados após a saída do LMTS. Por                
fim teve uma retrospectiva com um grande resgate de tudo que aconteceu entre 2016 e 2019,                
exaltando tudo que ocorreu para a criação do LMTS e tudo que aconteceu em seu primeiro ano de                  
trabalho, com uma confraternização amigável entre todos. 
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