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Laboratório Multidisciplinar de Tecnologias Sociais – LMTS

Ata da 6ª Reunião Ordinária do Colegiado Pleno do LMTS

Data: 15/08/2019
Hora: 13h30 
Local: Laboratório Multidisciplinar de Tecnologias Sociais (LMTS)

Participantes:

-Docentes: Anderson Alencar, Felipe Guedes, Luis Filipe, Mariel Andrade, Rodrigo Rocha.
-Técnicos: Vamberto Rocha.
-Discentes: Daniel Alves, Danielle Silva, Eberson Santos, Elane Silvino, Glaudemir Santos, Ihago
Freire, Lucas Siqueira, Maria Aline, Raquel Vieira.

Pauta: 
- Apresentação dos novos integrantes e entrega de portaria;
- Balanço das atividades do LMTS no primeiro semestre;
- Apresentação dos projetos do segundo semestre;
- Apresentação da proposta de gerenciamento dos projetos do LMTS;
- Apresentação da situação do laboratório 11;
- Aprovação das normas de uso do laboratório 11;
- Indicação de propostas de layout para o espaço físico do LMTS;
- Apresentação e aprovação da proposta de oficinas;
- Informes:

- Estágio não-obrigatório.

Relato:
A reunião teve início às 13h48 do dia 15 de agosto de 2019, no Laboratório Multidisciplinar

de Tecnologias Sociais (LMTS), com a entrega de portarias aos membros do Colegiado Pleno do
LMTS pelo professor Anderson Alencar, que foi seguida por uma breve apresentação dos novos
membros do LMTS. Dando prosseguimento, o professor Anderson, com apoio dos alunos Eberson
Santos, Andrei Lima e Raquel Vieira, apresentou um balanço dos projetos do LMTS no primeiro
semestre de 2019, fazendo um breve resumo de cada projeto e de sua situação atual, e apresentou
também os projetos do segundo semestre, entre os quais existem projetos em andamento que foram
iniciados no semestre anterior. Concluído este item, o professor Anderson apresentou os trabalhos
realizados para adequar o laboratório nº 11, do prédio de aulas nº 2, aos trabalhos do LMTS. Falou
dos  testes,  organização  e  preparação  dos  computadores,  e  da  criação  de  uma copa  e  mesa  de
reuniões. Este item foi seguido por uma discussão sobre formas de organização física do espaço do
LMTS. Os professores Mariel  Andrade e Felipe Guedes sugeriram o uso exclusivo de algumas
mesas  por  parte  de  alunos  que  regularmente  estão  presentes  no  Laboratório  desenvolvendo
atividades. Decidiram instalar 12 computadores exclusivos em 12 mesas, 4 computadores de uso
compartilhado em 2 mesas e disponibilizar as duas mesas de reunião para uso de notebooks quando
elas se encontrarem sem uso. O professor Anderson falou ainda da possibilidade de se usar uma



mesa redonda para reuniões, mas todos os demais concordaram em manter as duas mesas que já se
encontram  separadas  para  este  fim.  Deixaram  para  a  próxima  reunião  a  discussão  sobre  os
computadores que excedem o número de alunos do LMTS. Em seguida, houve discussão sobre a
possibilidade  de  compra  e  instalação  de  um  adesivo,  ou  placa,  de  identificação  na  porta  do
Laboratório. Foi decidido que deve ser feita uma análise de orçamentos de adesivos e placas para a
tomada da decisão.  Sobre o uso de  drywall para separar  o Laboratório em espaços menores,  o
Colegiado optou por deixar a questão em aberto. Decidiram também avaliar orçamentos de quadros
de aviso para tomar a decisão de compra, e deixar claro para pessoas externas ao LMTS que o
espaço é exclusivo para uso dos membros.

Em  seguida,  o  professor  Rodrigo  Rocha  apresentou  sua  proposta  de  modelo  de
gerenciamento de projetos para ser aplicado no LMTS. Após breve discussão, o Colegiado decidiu
que ele deve ser colocado em prática nos projetos que se iniciarão e que deve ser avaliado ao longo
do  tempo,  mais  intensamente  nos  meses  iniciais.  O  professor  Anderson  apresentou  ainda  o
documento com as normas de uso do espaço físico do LMTS para análise a aprovação. O professor
Mariel levantou a possibilidade de utilização do espaço durante a madrugada, mas sem nenhuma
decisão a esse respeito por parte do Colegiado, que, após comentários breves sobre o documento, o
aprovou por aclamação. O próximo item de discussão da reunião foi a realização da oficina sobre
PHP e Laravel, planejada no primeiro semestre do ano. Ficou decidido, sem muita discussão, que a
a  oficina  deve  ser  realizada  na  terceira  semana  de  agosto,  como havia  sido  pensado,  e  que  a
logística  para  essa  realização  deveria  começar  imediatamente.  Por  fim,  o  professor  Anderson
informou sobre algumas questões. Falou sobre o estágio remunerado da UFRPE, que trará dois
novos estagiários ao LMTS no mês de setembro. Falou sobre a boa utilização do espaço físico do
LMTS,  reforçando  o  que  foi  apresentado  no  documento  das  normas.  E  com  a  anuência  do
Colegiado Pleno, informou sobre a compra de água, café e afins, que deve ser feita regularmente e
custeada pelo Colegiado. A reunião foi encerada às 15h19.
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