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Laboratório Multidisciplinar de Tecnologias Sociais – LMTS

Ata da 7ª Reunião Ordinária do Colegiado Pleno do LMTS

Data: 12/09/2019
Hora: 13h30 
Local: Laboratório Multidisciplinar de Tecnologias Sociais

Participantes:

-Docentes:  Anderson Alencar,  Felipe  Guedes,  Ícaro  Cunha,  Igor  Medeiros,  Luis  Filipe,  Mariel
Andrade.
-Técnicos: 
-Discentes:  Daniel  Alves,  Danillo  Bion,  Eberson  Santos,  Ihago  Freire,  Jorge  Veloso,  Lucas
Siqueira, Manoel Gustavo, Naira Torres, Raquel Vieira, Vinícius Martins.

Pauta: 
- Aprovação da ata da última reunião;
- Prestação de contas do mês de agosto;
- Apresentação da situação atual do LMTS relativa a projetos e estudantes;
-  Apresentação  das  licenças  de  software  que  o  LMTS  poderá  adotar  na
disponibilização de seus sistemas;
- Apresentação de solicitação recebida para o desenvolvimento de novos sistemas;
- Informes:

- Decisão do CCD de BCC acerca do LMTS;
- Modificações no documento das normas de uso do LMTS.

Relato:
Às 13h40 do dia 15 de setembro de 2019, reuniu-se o Colegiado Pleno do LMTS para sua

reunião ordinária, que, presidida pelo professor Anderson Alencar, e com a presença dos professores
Ícaro Cunha, Felipe Guedes, Igor Medeiros e Mariel Andrade, membros do Colegiado Pleno do
LMTS, e ainda dos professores Murilo Araújo e Jean Teixeira, externos ao LMTS, teve início com a
prestação de contas do mês de agosto, referente à compra de materiais de copa, escritório e afins,
que são necessários/importantes ao funcionamento do Laboratório. O professor Anderson reiterou o
fato  de  haver  uma cooperação,  com uma cota  mensal  em dinheiro,  entre  alguns  membros  do
Colegiado  Pleno  para  manter  a  compra  desses  itens  e  da  facultatividade  da  participação  dos
membros  nessa  cooperação. Em seguida,  o  professor  Anderson apresentou  a  situação  atual  do
LMTS em relação a seus projetos e alunos vinculados. O discente Daniel Alves apresentou, após
esse  momento,  um  resumo  sobre  as  licenças  para  software  livre  GNU  GPL (General  Public
License),  GNU  LGPL (Lesser  General  Public  License),  GNU  AGPL (Affero  General  Public
License) e Apache. O professor Anderson falou da necessidade de uma decisão rápida, por parte do



Colegiado Pleno, a respeito de quais licenças utilizar nos softwares desenvolvidos pelo LMTS. Os
professores Igor Medeiros, Ícaro Cunha e Mariel Andrade defenderam a manutenção de uma licença
padrão para todos os softwares, com a possibilidade de substituição em casos específicos a serem
analisados pelo Colegiado. O professor Igor defendeu, ainda,  a ideia de usar uma licença mais
permissiva, enquanto o professor Felipe Guedes falou em priorizar o público mais necessitado no
momento de definir a licença a ser utilizada. Após a chegada do professor Luis Filipe, membro do
Colegiado Pleno, a reunião teve quórum estabelecido e a decisão a respeito desse item de pauta foi a
adoção das licenças GNU (GPL, AGPL e LGPL) e Apache, apoiada numa análise “caso a caso”
para a tomada de decisão sobre qual delas aplicar nos softwares  do LMTS. Após esse item, o
professor Anderson passou a palavra ao professor Murilo para que ele apresentasse sua demanda,
enviada  previamente,  através  de  memorando,  ao  LMTS.  O  professor  Murilo  falou  sobre  a
necessidade de um software de apoio à iniciativas de combate à evasão de alunos de cursos de
graduação e  de um outro que ajudasse  no entendimento  das  habilidades  dos  alunos do Ensino
Médio, apoiando a tomada de decisão a respeito de qual curso superior cursar. O Colegiado Pleno
decidiu dar prioridade alta para o desenvolvimento dos sistemas propostos, e decidiu também entrar
em contato com a PREG para falar sobre a ideia apresentada pelo professor Murilo. Por fim, o
professor Anderson passou ao último item da pauta, os informes, falando primeiramente sobre a
decisão do CCD do curso de Ciência da Computação de ceder o Laboratório 11 para o LMTS por 1
ano, a partir do dia 04 de setembro de 2019. Falou da decisão do Conselho Gestor do LMTS de
incluir dois  artigos (16º e 17º) ao documento das normas de uso do LMTS, que falam do uso do
espaço físico do Laboratório para estudo por parte dos alunos vinculados. Depois, apresentou a
promessa recebida para concerto do ar-condicionado do Laboratório, estipulando como data o dia
23 de setembro. Falou também da chegada dos estabilizadores solicitados à universidade, para uso
no LMTS, ainda no mês de setembro. O professor Mariel sugeriu, por fim, a criação de uma política
de participação de alunos e professores do LMTS em congressos científicos,  bem como para a
publicação de trabalhos. O professor Anderson mencionou, ainda, a criação de um edital para coleta
de novos projetos para o LMTS e encerrou a reunião às 15h37.
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