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Realizada às nove horas e vinte minutos do dia dezenove de junho de dois mil e sete, na sala de reuniões do novo prédio do
Departamento de Ciência da Computação (DCC), sob a presidência do Prof. Guilherme Bastos Alvarenga, chefe do DCC, com a
presença dos seguintes docentes: Ahmed Ali Abdalla Esmin, André Luiz Zambalde, André Vital Saúde, Antônio Maria Pereira de
Resende, Cláudio Fabiano Motta Toledo, Cristiano Leite de Castro, Guilherme Bastos Alvarenga, Heitor Augustus Xavier Costa,
Joaquim Quinteiro Uchôa, José Monserrat Neto, Marluce Rodrigues Pereira, Paulo Henrique de Souza Bermejo, Plínio de Sá Leitão
Júnior, Rêmulo Maia Alves, Ricardo Martins de Abreu Silva, Thiago de Souza Rodrigues e Wilian Soares Lacerda e do
representante dos técnicos-administrativos Reginaldo Ferreira de Souza. O Presidente colocou os assuntos a serem tratados na
seguinte ordem: 1) Leitura e aprovação de atas anteriores; 2) Avisos e esclarecimentos; 3) Colocação de um projetor fixo na sala de
seminários; 4) Apresentação do relatório final da Comissão de Estudos e Propostas de Ocupação dos Espaços do Novo Prédio do
DCC; 5) Aprovação de projetos de pesquisa; 6) Propostas de alterações no regimento do DCC; 7) Parecer da comissão para
avaliação da utilização dos laboratórios do DCC para cursos de Pós-graduação; 8) Alteração do regimento do UFLATEC; 9)
Aprovação das normas de seleção de melhor monografia de graduação do DCC; 10) Aprovação da divisão da Câmara de PósGraduação em Câmara de Pós-Graduação Lato Sensu e Strictu Sensu; 11) Prestação de contas do DCC; 12) I Congresso de
Computação; 13) Inserção de um representante discente de Sistemas de Informação na Assembléia; 14) Diretrizes curriculares e
currículo de referência para o curso de Ciência da Computação; 15) Empréstimo de computadores para técnicos administrativos; 16)
Solicitação de recurso para participação em eventos; 17) Liberação para solicitação de ajuda de custo à Reitoria para transporte para
curso em Belo Horizonte aos sábados; 18) Assuntos Gerais. 1) Leitura e aprovação de atas anteriores. O Presidente da
Assembléia leu a ata da Assembléia Departamental 89 e a submeteu à aprovação. Aprovada. 2) Avisos e esclarecimentos. O Chefe
esclareceu que em reunião com o Reitor, o projeto do jardim do DCC foi aprovado e falta somente dar início ao processo de compra
de materiais e construção do jardim. O Subchefe solicitou aos membros da assembléia pontualidade para o início da assembléia para
que as reuniões sejam mais produtivas. 3) Colocação de um projetor fixo na sala de seminários. O Prof. Antônio Maria propôs
que seja enviada uma correspondência da Assembléia para o Colegiado do Curso de Ciência da Computação com uma lista de
necessidades em relação à utilização do projetor multimídia. Dentre as necessidades estão seminários de graduação, grupos de
pesquisa e palestrantes convidados. Proposta aprovada e houve 2 abstenções. 4) Apresentação do relatório final da Comissão de
Estudos e Propostas de Ocupação dos Espaços do Novo Prédio do DCC. O Prof. Monserrat apresentou resumidamente o
relatório final. A Comissão propôs que a sala do subsolo, que possui uma cozinha, seja alocada para Sala de Estudos. O Prof.
Joaquim propôs que esta sala seja alocada para as Secretarias de Pós-Graduação Lato Sensu. A proposta do Prof. Joaquim foi
aprovada. O prof. André Zambalde propôs que uma das salas que foram criadas após a divisão dos Laboratórios do subsolo (Lab I e
Lab II) com gesso seja alocada para Laboratório “Hands On”. Aprovada. O Prof. Heitor propôs que a outra sala resultante da divisão
do laboratório com gesso seja alocada para Sala de Estudos e uma das salas ao lado do banheiro masculino, no subsolo, seja alocada
para Sala de Seminários. Aprovada. O Prof. Joaquim propôs que a outra sala ao lado do banheiro masculino, no subsolo, seja
alocada provisoriamente para UFLATEC e posteriormente, quando for alocado espaço físico para UFLATEC, esta decisão seja
reavaliada. Aprovada e houve 1 abstenção. O Prof. Heitor propôs a criação de uma comissão de 5 membros para trabalhar na criação
do regimento para utilização dos laboratórios de pesquisa. O Prof. Antônio Maria propôs a criação de uma comissão de pelo menos
3 membros para trabalhar na criação do regimento para utilização dos laboratórios de pesquisa. A proposta do Prof. Antônio Maria
foi aprovada e houve 1 abstenção. O Prof. Heitor propôs que a comissão seja formada pelos professores Monserrat, como
presidente, Thiago, Plínio e André Saúde e que o regimento seja definido em 30 dias, por um período de um ano. Proposta
aprovada. O Prof. Wilian propôs a aprovação da proposta apresentada pela Comissão de Ocupação, referente aos laboratórios de
pesquisa I, II, III e IV, ou seja, que estes laboratórios sejam um espaço comum para projetos de pesquisa do departamento e que
possam ser utilizados conforme a ser definido pelo regimento de utilização dos laboratórios de pesquisa. Aprovada. O Prof. Heitor
propôs o encerramento da Assembléia às 11:45h e que fosse marcada a próxima reunião para discussão da restante da pauta.
Aprovada. O Prof. Heitor propôs que a próxima reunião seja marcada para quarta-feira (27/06/2007) às 9h. O Prof. Ricardo propôs
que a próxima reunião seja marcada para quinta-feira (28/06/2007) às 7:30h. A proposta do Prof. Heitor foi aprovada. O Presidente
deu por encerrada a Assembléia Geral do DCC, às 11:45 h. e, para constar, eu, Profa. Marluce Rodrigues Pereira, lavrei a presente
Ata, que após leitura e aprovação, será assinada pelos presentes nesta reunião. Lavras, 19 de junho de 2007.

