ATA DA 169ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓSGRADUAÇÃO EM ENGENHARIA MINERAL
1

Ao primeiro dia do mês de outubro de dois mil e dezoito, às quatorze horas e vinte

2

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

3

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

4

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

5

do Senhor Presidente, estiveram presentes a professora Érica Linhares Reis e a

6

representante discente Amanda de Barros Pereira. 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. Apreciação da ata da 168ª

9

Reunião Ordinária do CPPGEM: A ata foi aprovada por unanimidade. II – ORDEM

10

DO DIA: 1.

Definição de regras de credenciamento de docentes ao programa: O

11

Prof. José Aurélio deu início a discussão sobre os pontos relevantes para o

12

credenciamento. A Prof.ª Érica apresentou os critérios usados pela Capes para

13

classificação do programa, tais critérios foram apreciados pelo colegiado. Então, o Prof.

14

José Aurélio se dispôs a elaborar uma planilha para credenciamento de docentes, visando

15

as maiores pontuações nos critérios definidos pela Capes. A planilha será apreciada na

16

próxima reunião. 2. Outros assuntos: i) Solicitação de pagamento da taxa de publicação:

17

solicitação realizada pelo Prof. Carlos Alberto Pereira para o artigo da discente Francielle

18

Câmara Nogueira e da Prof.ª Christianne de Lyra Nogueira para o artigo da discente Ana

19

Luíza Coelho Braga, ambos sob orientação dos solicitantes e aceitos pela REM. As

20

solicitações foram aceitas por unanimidade. O colegiado sugeriu a elaboração de uma

21

resolução estabelecendo normas para pagamento de taxas de publicação e auxílio eventos,

22

no caso de publicação sugere-se que a revista tenha classificação Qualis igual ou superior

23

a B2 e a autoria do orientador. Esgotada a pauta, o Sr. presidente agradeceu a presença de

24

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

25

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