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Laboratório Multidisciplinar de Tecnologias Sociais – LMTS

Ata da 5ª Reunião Ordinária do Colegiado Pleno do LMTS

Data: 10/07/2019
Hora: 13:30 
Local: Sala 08 do prédio de aulas 02

Participantes:

Docentes: Anderson Alencar, Luis Filipe, Igor Medeiros, Mariel Andrade.

Técnicos: Daniel Leite.

Discentes:  Alvanir  Júnior,  Andrei  Lima,  Djeymisson Rennan,  Eberson Santos,  Lucas  Siqueira,
Mateus Resende, Naira Torres, Victor Souto.

Pauta: 
- Ajustes no regimento interno do LMTS;
- Realização dos minicursos sobre as tecnologias usadas no LMTS;
- Apresentação das normas de funcionamento do Lab. 23 para revisão;
- Apresentação da prévia de projetos/estágios/TCCs do segundo semestre;
- Licenciamento dos softwares finalizados;
- Avaliação do evento de lançamento do LMTS;
- Situação dos projetos atuais;
- Informes.

Relato:
Às 13h58 do dia 10 de julho de 2019, reuniu-se o Colegiado Pleno do LMTS para sua

reunião ordinária. A reunião teve início sem quórum, devido a atrasos de membros. O professor
Anderson  Alencar,  então,  resolveu  abordar  pontos  não  deliberativos  de  início  e  apresentou  ao
Colegiado, e demais presentes, o documento com as normas de uso do espaço físico do LMTS. O
professor Mariel Andrade falou sobre permitir ou não o acesso de pessoas externas ao LMTS e
pontuou a possibilidade de os alunos usarem o espaço físico para atividades não relacionadas ao
Laboratório.  Sugeriu,  com a  anuência  dos  demais,  avaliar  o  comportamento  dos  usuários  para
basear a tomada de decisões.

Encerrada a primeira discussão,  o professor Anderson abordou, em seguida,  o evento de
lançamento do LMTS, questionando os presentes sobre suas impressões.  Houve, no geral,  uma
aprovação contida sobre o evento. Destacaram-se apenas as falas dos alunos Mateus Resende, que
afirmou ter recebido, por parte dos alunos que se fizeram presentes no evento, muitas perguntas
sobre a dificuldade de desenvolvimento dos sistemas e sobre as tecnologias usadas, e Victor Souto,
que reforçou a fala de Mateus ao destacar a curiosidade desses alunos, que eram, na maioria, dos
primeiros períodos do curso de Ciência da Computação.

Em  seguida,  após  o  fim  da  breve  análise  do  evento  de  lançamento,  o  professor  Igor



Medeiros falou sobre a organização de um minicurso de Laravel, tecnologia utilizada nos projetos
do LMTS, com os alunos Adelino Neto e Eberson Santos. Este será o primeiro de uma série de
minicursos que tem o objetivo de apresentar aos alunos interessados as tecnologias utilizadas no
LMTS. Será realizado em dois dias e será aberto a todos que quiserem participar. O professor Igor
falou que o minicurso está quase pronto e,  junto com os demais membros do Colegiado Pleno
presentes, sugeriu a sua realização na terceira semana de agosto. O aluno Andrei Lima e o professor
Luis Filipe falaram, em seguida, sobre a preparação de um minicurso sobre uma biblioteca gráfica,
objeto de estudo de um projeto seu, a ser ministrado pelo aluno Andrei e  ofertado aos alunos do
curso de Ciência da Computação. O professor Mariel, com a concordância dos demais, sugeriu que
os minicursos tenham duração de 8 horas e que devem ser gerados certificados de participação.
Falaram ainda de priorizar, nos minicursos, os futuros estagiários do LMTS.

O professor Anderson seguiu adiante com a pauta falando sobre o artigo 31 do regimento
interno do LMTS. Apontou que ele é inexato e pode causar dúvida. O professor Igor afirmou que
não vê problema no texto atual do artigo e que ele pode continuar da forma que se encontra. O
professor Mariel sugeriu levar casos duvidosos ao Conselho, com o professor Igor endossando a
ideia. Finalizando esse item, sugeriram manter inalterado o atual texto e levar casos duvidosos ao
Conselho.

Em  seguida,  o  professor  Anderson  apresentou  rapidamente  os  projetos  que  serão
desenvolvidos no LMTS no segundo semestre, falando também dos alunos que estarão presentes
neles.  Falou  sobre  o  edital  para  estágio  remunerado  que  será  lançado,  e  que  trará  dois  novos
estagiários ao Laboratório, discutindo rapidamente algumas implicações deste. Apresentou ainda
uma  solicitação  de  desenvolvimento  de  software  feita  pela  Escolaridade  sob  a  forma  de
memorando, sendo este o primeiro a ser recebido pelo LMTS. O professor Igor falou, referindo-se
ao técnico Daniel, sobre a possibilidade de hospedagem deste sistema nos servidores da UAG, e que
ele pode causar grande impacto na comunidade acadêmica. Concordaram, por fim, que uma reunião
deve ser realizada com a Escolaridade para tratar dos detalhes do sistema.

O professor Anderson deu seguimento à pauta, em seguida, solicitando que o bolsista PIBITI
Daniel Alves falasse sobre as licenças de software que serão usadas pelo Laboratório. O bolsista
falou sobre as licenças BSD, GPL, LGPL, GNU Affero e Apache, resumindo cada uma delas. O
professor Mariel, com o apoio do professor Anderson, falou que não devem se tornar públicos os
código  produzidos  no  LMTS.  O  professor  Igor  afirmou  preferir  a  licença  BSD,  que  dá  mais
liberdade a quem quiser utilizar os códigos. Os professores Mariel e Igor concordaram em analisar
projeto a projeto, enquanto o professor Anderson sugeriu licenciar de acordo com o público. O
professor Igor, por fim, falou em não descartar projetos que possam gerar benefícios financeiros ao
Laboratório. Sugeriram trazer o assunto novamente em reunião futura.

Em  seguida,  os  alunos,  que  estagiaram  no  LMTS,  apresentaram  resumidamente  seus
projetos aos presentes que não os conheciam, além de atualizar o Colegiado sobre o status dos
projetos  em andamento.  O  aluno  Mateus  afirmou  que o  projeto  Piscicultec  está  quase  pronto,
necessitando  ainda  de  validações  técnicas  com  algum  especialista.  O  professor  Anderson
mencionou uma visita à UAST que está sendo acertada, com o objetivo de apresentar o Piscicultec
ao  curso  de  Engenharia  de  Pesca.  O aluno  Eberson  afirmou  que  o  projeto  Educação  Especial
também está quase pronto, necessitando da inserção de uma galeria de fotos e de funcionalidades
relacionadas à acessibilidade. O professores Igor e Mariel, supervisores do projeto, falaram que só
devem apresentá-lo pronto em agosto. O aluno Lucas afirmou que o projeto Extravestibular UFRPE
está atrasado devido a seu estado de saúde. O aluno Andrei, em seguida, falou qual será seu projeto
no LMTS, resumindo-o. A aluna Naira Torres fez o mesmo.

Por fim, houve uma confraternização entre os presentes, marcando o início das férias do
LMTS.
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