ATA DA 166ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓSGRADUAÇÃO EM ENGENHARIA MINERAL
1

Aos dezessete dias do mês de julho de dois mil e dezoito, às quatorze horas, na sala de

2

reuniões do DEMIN, no Prédio do DEMIN/EM/UFOP, no Campus Morro do Cruzeiro,

3

reuniu-se, ordinariamente, o Colegiado do Curso de Pós-Graduação em Engenharia

4

Mineral, sob a presidência do Prof. José Aurélio Medeiros da Luz. Além do Senhor

5

Presidente, estiveram presentes os professores Érica Linhares Reis, Hernani Mota de

6

Lima e Milene Sabino Lana e a discente Amanda de Barros Pereira. Havendo número

7

legal de membros, o presidente deu início aos trabalhos. A reunião consistiu dos seguintes

8

pontos integrantes do Expediente e Ordem do Dia: I – EXPEDIENTE: 1. Deliberação

9

sobre as atas da 158ª, 160ª, 162ª, 163ª, 164ª e 165ª Reuniões Ordinárias do CPPGEM:

10

Todas as atas foram aprovadas, tendo a ata da 158ª – 2 abstenções e 3 favoráveis; 160ª – 3

11

abstenções e 2 favoráveis; 162ª – 2 abstenções e 3 favoráveis; 163ª – 2 abstenções e 3

12

favoráveis; 164ª – 1 abstenção e 4 favoráveis; e a 165ª aprovada por unanimidade. 2.

13

Comunicações: O Prof. José Aurélio informou que a Prof.ª Rosa Malena está

14

representando o PPGEM na reunião da Câmara de Pós-Graduação da UFOP, tendo como

15

pauta os Editais FINEP 2018. II – ORDEM DO DIA: 1. Apreciação das Propostas de

16

Projeto de Dissertação 2018-1: O CPPGEM apreciou as propostas de projeto de

17

dissertação dos alunos ingressantes no semestre 2018-1, tendo as seguintes deliberações.

18

Aprovados: Ana Flávia Delbem Vidigal Nazareth, Ana Luísa Costa Fiorito, Breno Martins

19

Dos Santos, Celso Henrique Miranda Reis, Débora Magalhães Chácara, Geraldo Magela

20

Pereira Duarte, Jean Cícero Menezes De Bem, José Hamilton Resende Tavares, Kessius

21

Bortolan Menezes, Luiz Flávio Pereira Costa, Maisa Oliveira Alves, Mariana Caroline

22

Andrade Silva, Rafael Antônio De Moraes Ferreira, Rodrigo Correia Barbosa e Tiago

23

Mozart Gonçalves Leite. Aprovados condicionados a adequações: Aloma Cruz Tente –

24

Melhorar a escrita para permitir a inteligibilidade do projeto. Revisar criteriosamente a

25

gramática; Anderson William Henrique Satini – solicitar que seja preenchida a estimativa

26

de despesas; Felipe De Paulo – Retirar a estimativa de custos do projeto; Isabela dos

27

Santos Stopa – Elucidar o reagente sulfeto de sódio ou sulfeto de cobre; Oswaldo Augusto

28

De Abreu Queiroz – Dada a generalidade do texto, é necessário explanar melhor a

29

metodologia e a fundamentação teórica; e Wagner Milagres Alves – Melhorar a escrita

30

para permitir a inteligibilidade do projeto. Revisar criteriosamente a gramática.

31

Reprovados: Fabiano Veloso Ferreira – Projeto com tema meritório. Entretanto, melhorar

32

a descrição de modo a ser inteligível; explanar o que se entende por banco de dados

33

sintético, bem como a necessidade de visita de campo; e Maria Clara Martins De Rezende

34

– Melhorar a fundamentação teórica e metodologia e explicitar o estudo de caso. Não

35

submetidos: Kaick Abreu Navio, Mariana Vieira de Moura e Teorge Allan Freire do

36

Nascimento. O CPPGEM decidiu que a matrícula do semestre 2018-2 está condicionada à

37

apresentação dos projetos não submetidos e dos projetos com as alterações sugeridas.

38

Além disso, foi discutido o fato do Prof. Ivo Eyer ter excedido o número indicado de

39

orientações, o colegiado aceitou o excesso e irá notificar o professor da situação. 2.

40

Criação da Comissão de Bolsas: O CCPGEM estabeleceu que a comissão de bolsas será

41

composta pelos membros deste colegiado. Caso o representante discente não esteja, há

42

pelo menos um ano, integrado às atividades do PPGEM, como aluno regular, será

43

realizada uma eleição por seus pares. 3. Análise de requerimentos: i) Ivan José dos

44

Santos – solicitação de emissão de diploma: O pedido foi apreciado e tendo o colegiado

45

ficado em dúvida sobre a sua competência em deliberar esta solicitação extemporânea, o

46

item foi retirado de pauta e será encaminhado à PROPP e foi delegado ao Prof. José

47

Aurélio tomar as decisões pertinentes à solicitação. ii) Guilherme Araújo Souza Franco–

48

solicitação da prorrogação do prazo para defesa do projeto de pesquisa: o colegiado

49

concedeu

50

CPPGEM discutiu a respeito da concessão de auxílios a eventos, e decidiu pela criação da

51

seguinte regra geral. O auxílio será concedido para alunos sem vínculo empregatício,

52

independente de serem bolsistas; o trabalho a ser apresentado deve estar vinculado ao

53

projeto de pesquisa e com o orientador entre os coautores; o trabalho deve ser associado a

54

publicação; e será concedido apenas um auxílio por trabalho. Saída da Prof.ª Érica. ii)

55

Orientação do aluno Pedro Ivo Amaro Alves: diante da carta encaminhada pelos

56

professores Waldyr Lopes (orientador) e Otávia Martins (coorientadora), informando que o

57

aluno não poderá prosseguir com o tema informado na Proposta de Projeto de Dissertação,

58

pela aquisição de vínculo empregatício e a não disponibilidade de dedicação integral ao

59

mestrado, o colegiado teve a seguinte decisão. Considerando que a mudança do tema de

60

pesquisa não é de responsabilidade do colegiado, e sim do consenso entre o orientador e o

61

discente, é dado um prazo de uma semana para avaliação dessa opção. Caso a decisão por

62

pela mudança de orientação, a demanda deve retornar ao colegiado para a atribuição de um

63

novo orientador. Neste último caso, o colegiado entende que a vaga gerada apenas será

64

suprida em 2019.

65

encerrou a reunião às dezessete horas, da qual lavrou-se a presente ata que se aprovada vai

66

assinada pela Secretária e pela Presidente Interina do CPPGEM.

dois meses de prorrogação. 4. Outros assuntos: i) Auxílio eventos: O

Esgotada a pauta, o Sr. presidente agradeceu a presença de todos e

Ludimilla Thaís Alves
Secretária do PPGEM

Prof. José Aurélio Medeiros da Luz
Presidente Interina do CPPGEM

