ATA DA 167ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓSGRADUAÇÃO EM ENGENHARIA MINERAL
1

Aos vinte e um dias do mês de agosto de dois mil e dezoito, às oito horas e cinquenta e

2

quatro minutos, na sala de reuniões do DEMIN, no Prédio do DEMIN/EM/UFOP, no

3

Campus Morro do Cruzeiro, reuniu-se, ordinariamente, o Colegiado do Curso de Pós-

4

Graduação em Engenharia Mineral, sob a presidência do Prof. José Aurélio Medeiros da

5

Luz. Além do Senhor Presidente, estiveram presentes os professores Érica Linhares Reis,

6

Hernani Mota de Lima e Milene Sabino Lana. Havendo número legal de membros, o

7

presidente deu início aos trabalhos. A reunião consistiu dos seguintes pontos integrantes

8

do Expediente e Ordem do Dia: I – EXPEDIENTE: 1. Comunicações: A Prof.ª Milene

9

informou a sua participação e de alunos do PPGEM no COBRAMSEG, considerado o

10

congresso mais importante da área de mecânica dos solos e engenharia geotécnica. O Prof.

11

José Aurélio informou que a proposta de projeto de pesquisa do aluno Kaick Navio foi

12

recusada em primeiro momento, pois o Prof. Adilson Curi, indicado como orientador, já

13

havia preenchido as vagas disponíveis para orientação.

14

Homologação do resultado do Processo Seletivo de Doutorado 2018: Foram realizadas

15

algumas considerações a respeito do processo seletivo, e após apreciação dos resultados

16

obtidos pelos candidatos o CPPGEM homologou o resultado final do processo seletivo. 2.

17

Discussão sobre a celebração de convênio com universidades estrangeiras: Montan

18

Universität Leoben (Áustria), e a TU Bergakademie Freiberg (Alemanha). O Prof.

19

José contextualizou a consulta realizada pelo Prof. Issamu Endo, diretor da Escola de

20

Minas, sobre a participação do PPGEM no convênio com a Montan Universität Leoben, da

21

Áustria, e com a TU Bergakademie Freiberg, da Alemanha. Após breve discussão o

22

colegiado foi favorável à celebração do convênio. Dentro do mesmo contexto, o Prof. José

23

Aurélio apresentou aos membros o e-mail recebido do Timorense Januário Soares. No e-

24

mail o Sr. Januário manifesta o seu interesse em estudar no PPGEM, solicitando a

25

autorização do programa. O Prof. Hernani informou que existem alguns processos

26

seletivos específicos para tais demandas. O colegiado considerou a solicitação pertinente, e

27

irá consultar a Propp a respeito dos procedimentos que devem ser adotados pelo

28

interessado e pelo PPGEM. 4. Outros assuntos: i) Solicitação de matrícula em disciplina

29

isoladas 2018-2: o colegiado indicou que o Prof. José Aurélio análise e despache os

30

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

II – ORDEM DO DIA: 1.

31

reunião às nove horas e quarenta e dois minutos, da qual lavrou-se a presente ata que se

32

aprovada vai assinada pela Secretária e pela Presidente Interina do CPPGEM.

Ludimilla Thaís Alves
Secretária do PPGEM

Prof. José Aurélio Medeiros da Luz
Presidente Interina do CPPGEM

