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Participantes: 
 
-Docentes: Anderson Alencar, Felipe Guedes, Igor Medeiros, Jean Carlos, Mariel José, Rodrigo            
Rocha, Sérgio Francisco e Daliton da Silva. 
-Técnicos:  
-Discentes: Ednaldo Dantas, Eberson Nascimento, Raquel da Silva, Danillo Bion, Ihago Feire,            
Lucas Siqueira, Carlos André, Daniel Alves, Maria Thais, Vinícius Santos, Jorge Veloso, Manoel             
Gustavo e Naira Lucia. 
 
 
Pauta:  
- Aprovação da ata da última reunião; 
- Prestação de contas do mês de outubro; 
- Definição do local para as reuniões semanais do LMTS; 
- Apresentação de novas demandas recebidas: 

-Solicitação de apoio em desenvolvimento de aplicativo para Android voltado para o            
transporte público municipal. 

- Solicitação de software a ser apresentado por Tiago Buarque. 
- Informes: 

- Apresentação dos novos estagiários. 
- Situação da chegada dos estabilizadores. 
- Oficinas sobre o SGIE em Recife, Garanhuns e Serra Talhada. 
- LMTS na V Semana de Pedagogia, Feira de Projetos de BCC e Mostra UAG. 
- Termo de Cooperação Técnica com a UPE. 
- Apresentação do ConectAEE a Secretaria Municipal de Educação e ao Centro de             

Reabilitação e Educação Especial (CREE). 
- Elaboração / Formação do site de Engenharia de Alimentos, lançado no Jubileu de 10 anos. 
- Trabalhos aprovados em congressos. 
- Minicurso do mês de dezembro e parceira com projeto “Ensinando programação a             

estudantes de graduação por meio de desenvolvimento de jogos” do professor Rodrigo Andrade. 
- Reunião com a Reitora para apresentação das atividades realizadas pelo LMTS (“prestação             

de contas”). 
- Reunião com “novo Reitor” para discussão acerca da proposta de fábrica de softwares. 

 



Relato:  
Às 13:40 do dia 14 de novembro de 2019, reuniu-se o Colegiado Pleno do LMTS para sua                 

reunião ordinária, presidida pelo professor Anderson Alencar. Em primeiro momento foi realizado,            
por Anderson Alencar, a leitura de todos os pontos da pauta e, enquanto isso, houve a passagem da                  
ata de outubro e a lista de presença. Anderson deu um foco grande em relação ao saldo negativo do                   
LMTS que desde os meses passados só cresceu, e enfatizou a importância da colaboração dos               
docentes. Sobre a definição do local das reuniões semanais do LMTS, os alunos Ihago e Eberson                
sugeriram que a reunião de proposta de projeto acontecesse em uma sala separada só entre o cliente                 
e o Conselho, pois são reuniões muito longas ao qual alunos não têm a necessidade de interferir em                  
decisões sobre o projeto. No segundo ponto da pauta Anderson mostrou os ofícios de solicitações               
do site do curso de Zootecnia e do curso de Pedagogia e falou sobre o encargo de gerenciar os sites                    
ao aluno Yuri Marcena do curso de Pedagogia, que se disponibilizou voluntariamente a ajudar o               
LMTS. O professor Tiago apresentou uma demanda de aplicativo para gestão de laticínios, onde os               
técnicos podem se deslocar até a localidade de terceiros utilizando o GPS do celular ao qual vai                 
estar contabilizando o tempo de deslocamento de cada atividade, com checklist e metas para os               
mesmos, ocorrendo um relatório diário com todas essas informações. Novamente foi falado dos             
estabilizadores pedidos pelo LMTS, Anderson mostrou que o almoxarifado da UAG está pedindo             
informação a cada dia útil, pois o prazo estabelecido pela empresa foi ultrapassado e o produto                
solicitado não chegou. Foi falado sobre a ida dos alunos Lucas, Ihago e Daniel ao campus de Recife                  
da UFRPE para a apresentação e oficina do Extravestibular. Com relação ao planejamento de como               
será o trabalho nos meses de janeiro e fevereiro foi decidido que será HomeOffice, faltando apenas                
uma discussão sobre como acompanhar a carga horária de todos presentes. Em seguida foi falado               
sobre as atualizações do projeto de parceria entre a UPE de Garanhuns e a UFRPE-UAG, mas                
especificamente entre o LMTS e o curso de licenciatura em Computação, possivelmente 3 alunos              
bolsistas da UPE virão para o Laboratório para trabalharem na inclusão dos cursos da UPE, e a                 
própria gestão da UPE trabalharia na parte de alimentar o sistema de simulados do ENADE do                
LMTS. Anderson comunicou que na terça-feira (19) haveria a reunião com a Reitora em Recife               
para a prestação de contas de um ano do LMTS, lá ele iria apresentar tudo o que foi desenvolvido                   
no decorrer deste ano no laboratório e quais as previsões futuras. Em relação ao último ponto da                 
pauta foram feitos vários questionamentos entre os professores sobre o LMTS virar uma fábrica de               
software da UFRPE. Anderson e Mariel apresentaram um mapa mental em que mostrava o LMTS e                
a fábrica como dois setores diferentes, mas que se beneficiavam entre si. Em que o LMTS seria a                  
“ponte social” e a fábrica explorava os softwares, produzidos no LMTS, comercialmente. Alguns             
professores discordaram da proposta, pois nada garantiria que a fábrica “investiria” no LMTS e se               
posicionaram com a ideia de unir os dois setores, mantendo todos os princípios do LMTS. Porém                
nada ficou concretizado e todos concordaram que seria melhor esperar a reunião com o novo reitor,                
Marcelo, para saber o que realmente ele quer e como será abordado essa parceria futuramente.  
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