ATA DA 164ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓSGRADUAÇÃO EM ENGENHARIA MINERAL
Aos dezenove dias do mês de junho de dois mil e dezoito, às dez horas e oito minutos, na
sala de reuniões do DEMIN, no Prédio do DEMIN/EM/UFOP, no Campus Morro do
Cruzeiro, reuniu-se, ordinariamente, o Colegiado do Curso de Pós-Graduação em
Engenharia Mineral, sob a presidência da Prof.ª Rosa Malena Fernandes Lima. Além da
Senhora Presidente, estiveram presentes os professores Érica Linhares Reis, Hernani
Mota de Lima, Milene Sabino Lana e a discente Amanda de Barros Pereira. Havendo
número legal de membros, a presidente deu início aos trabalhos. A reunião consistiu dos
seguintes pontos integrantes do Expediente e Ordem do Dia: I – EXPEDIENTE: 1.
Deliberação sobre as atas da 158ª, 160ª e 162ª Reuniões Ordinárias do PPGEM: O
item foi retirado de pauta. 2. Comunicações: Não houve comunicados. II – ORDEM DO
DIA: 1. Análise e decisão sobre o Edital do processo seletivo de doutorado – 2018: A
Prof.ª Rosa iniciou a análise apresentando a minuta do Edital aos membros, dando inicio a
discussão. Foi definido o número de vagas a serem ofertadas no processo seletivo, ficando
o Prof. Hernani Mota de Lima e a Prof.ª Milene Sabino Lana com uma vaga para
orientação, totalizando duas vagas para a área de Lavra de Minas e o Prof. Carlos Alberto
Pereira com uma vaga para a área de Tratamento de Minérios. A banca examinadora dos
projetos de pesquisa foi definida, sendo composta pelos professores Carlos Enrique
Arroyo, Elton Destro e Ivo Eyer Cabral para a área de Lavra de Minas e pelos professores
Érica Linhares Reis, José Aurélio Medeiros e Rosa Malena Fernandes Lima para a área de
Tratamento de Minérios. Após análise o Edital foi aprovado por unanimidade. 2. Análise e
decisão sobre o Edital de matrículas 2018-2: O Edital de matrículas foi analisado e
aprovado por unanimidade. 3. Outros assuntos: i) Requerimento de auxílio financeiro
para custear passagens para participação do XIX COBRAMSEG realizado pelas alunas
Luma Alvarenga Carvalho de Vasconcelos e Caroline Belisário Zorzal, o colegiado
indicou que as alunas verificassem com a PROPP a possibilidade do custeio. Esgotada a
pauta, a Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às doze horas e sete
minutos, da qual lavrou-se a presente ata que se aprovada vai assinada pela Secretária e
pela Presidente do CPPGEM.
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