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 Laboratório Multidisciplinar de Tecnologias Sociais – LMTS 
 

Ata da 11ª Reunião Ordinária do Colegiado Pleno do LMTS 
 
 
Data: 20/10/2020 
Hora: 14:00 h 
Local:  Google Meet 
 
Participantes: 
 
-Docentes: Anderson Alencar. Daliton da Silva, Felipe Guedes, Igor Medeiros, Ícaro Lins, Jean             
Carlos, Mariel José, Sérgio Francisco, Wellington Romero.  
-Técnicos: Vamberto Rocha. 
-Discentes: Alisson de Lima, Arthur Silva, Bruno Araújo, Carlos André, Gabriel Antônio, José             
Pirangaba, Luís Fernando, Mário Ramon, Nathanael Carauna. 
Pauta:  
- Socialização de atividades no período da pandemia; 
- Situação atual dos estudantes vinculados; 
-Discussão sobre as parcerias entre os projetos; 
-Diálogo sobre o envolvimento do Colegiado Pleno nas atividades cotidianas do LMTS; 
-Apresentação dos sistemas finalizados; 
- Definição “do futuro” dos sistemas já desenvolvidos, avaliando suas potencialidades de aplicação,             
parcerias, etc. 
-Indicação dos projetos previstos; 
-Socialização dos trabalhos aprovados/apresentados 
-Informes 
 
Relato:  

Às 14:00 do dia 20 de outubro de 2020, reuniu-se o Colegiado Pleno do LMTS para sua                  
reunião ordinária, presidida pelo professor Anderson Alencar. Em primeiro momento, o professor            
Anderson pediu para que os novos integrantes da equipe se apresentassem após isso explicou sobre               
as atividades realizadas até o presente momento no LMTS, desde o último encontro do Colegiado               
Pleno. Anderson neste ponto, comentou sobre os projetos finalizados no ínterim de tempo entre              
uma reunião e outra, além das implantações, correções e novas funcionalidades dos sistemas             
desenvolvidos nos projetos essa parte refere-se aos sistemas finalizados. Nessa reunião Anderson            
também comentou sobre os sistemas que ainda estão em desenvolvimento durante o período             
pandêmico explicando suas funções e parcerias. Além disso Anderson explicou ao conselho sobre             
as mudanças nas equipes do LMTS, e como isso afetou o laboratório, além dos encontros semanais                
que segundo o grupo facilitou a comunicação do LMTS. Durante a reunião houve um momento de                
reflexão sobre o Colegiado Pleno e suas interferências no LMTS, com isso surgiu a proposta de                
dissolução desta equipe do laboratório, porém essa proposta foi sobreposta por outras, esse assunto              
será discutido nas próximas reuniões. Após todos concordarem de adiar a decisão da proposta              
anterior, Anderson comentou sobre os informes relacionados aos projetos futuros e bolsas de             
estudos. Por fim, houve uma amigável despedida entre os colegas encerrando dessa forma a              
reunião. 
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