ATA DA 168ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓSGRADUAÇÃO EM ENGENHARIA MINERAL
1

Aos treze dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, às nove horas e dezoito minutos,

2

na sala de reuniões do DEMIN, no Prédio do DEMIN/EM/UFOP, no Campus Morro do

3

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

4

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

5

Senhor Presidente, estiveram presentes os professores Érica Linhares Reis e Hernani

6

Mota de Lima e a representante 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. Aprovação das

9

atas da 166ª e 167ª Reuniões Ordinárias do CPPGEM: As atas foram aprovadas por

10

unanimidade. 2. Comunicações: A discente Amanda informou que o Leandro do ITV a

11

procurou e destacou que a Vale está de portas abertas para visitas técnicas dos alunos da

12

pós-graduação. A discente ainda solicitou que a discussão da taxa de matrícula em

13

disciplinas isoladas seja colocada em pauta. O Prof. José Aurélio informou que está sendo

14

providenciado o desfazimento dos Tablets recebidos pelo PPGEM, pois não estão sendo

15

utilizados. II – ORDEM DO DIA: 1. Análise e decisão sobre o edital do processo

16

seletivo de mestrado 2019: O Prof. José Aurélio apresentou a minuta do edital aos

17

membros, dando inicio à discussão. Saída do Prof. Hernani às dez horas e vinte minutos e

18

retorno às onze horas. Após discussão, foi sugerida a realização de uma reunião para

19

esclarecimento do nível da prova que deverá ser elaborada. O Prof. Hernani sugeriu a

20

eliminação da prova do processo seletivo, indicando ao colegiado a leitura de editais que

21

adotam esse modelo. Os coordenadores de área irão verificar com os demais professores

22

da área se estão de acordo com o conteúdo programático indicado no Anexo II. Após

23

análise, o edital foi aprovado por unanimidade. 2. Definição de regras de

24

credenciamento de novos professores: Item retirado de pauta.

25

bolsistas com vínculo empregatício: O Prof. José Aurélio informou que a PROPP

26

realizou uma consulta ao PPGEM referente à acumulação de bolsa com o salário de

27

Professor Substituto da aluna Francielle Câmara Nogueira, no que tange a oficialização da

28

situação pela aluna e a anuência do orientador e do colegiado. Em resposta, foi informado

29

à PROPP que não houve formalização da solicitação por parte da aluna, mas que na

30

ocasião o orientador manifestou a sua anuência verbalmente, não ocorrendo também,

31

formalização por parte do colegiado da sua anuência. O Prof. Carlos Alberto Pereira,

32

orientador, e a aluna foram inteirados da situação. A aluna Francielle e o aluno Fábio de

33

São José, ambos orientados pelo Prof. Carlos Alberto, formalizaram o acumulo da bolsa e

34

do vínculo empregatício, através das cartas apresentadas ao colegiado. O Prof. José

3. Discussão sobre

35

Aurélio destacou que além dos bolsistas de doutorado já citados, as alunas Tatiana Barreto

36

do Santos e Viviane da Silva Borges Barbosa acumulam bolsa e atividade de docência

37

remunerada. Diante do exposto, o colegiado solicitará às alunas a formalização da situação

38

e a anuência do orientador. Estando de acordo com o acúmulo, desde que haja anuência do

39

orientador e amparo legal. 4. Outros assuntos: i) Taxa de matrícula em disciplinas

40

isoladas: a discente Amanda comparou a taxa de matrícula cobrada pelo PPGEM, de

41

trezentos reais com a cobrada por outros programas. Então, o Prof. José Aurélio sugeriu a

42

cobrança de uma taxa de matrícula no valor de cinquenta reais por disciplina, a sugestão

43

foi aprovada por unanimidade. Esgotada a pauta, o Sr. presidente agradeceu a presença de

44

todos e encerrou a reunião às doze horas e quatro minutos, da qual lavrou-se a presente ata

45

que se aprovada vai assinada pela Secretária e pela Presidente Interina do CPPGEM.
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Secretária do PPGEM

Prof. José Aurélio Medeiros da Luz
Presidente Interina do CPPGEM

