ATA DA 172ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓSGRADUAÇÃO EM ENGENHARIA MINERAL
1

Aos quatorze dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, às nove horas e quarenta

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 Profa. Milene Sabino Lana, o representante

6

discente Felipe de Orquiza Milhomem e a representante técnico-administrativa

7

Ludimilla Thaís Alves. A Profa. Érica Linhares Reis estava presente, mas sem direito a

8

voto, pois encontrava em período de férias. Havendo número legal de membros, o

9

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

10

do Expediente e Ordem do Dia: I – EXPEDIENTE: 1. Comunicados: A Profa. Milene

11

informou que a tese da discente Tatiana Barreto está corrigida e na fase de marcação da

12

banca. A TAE Ludimilla informou que a PROPP através do calendário divulgado da pós-

13

graduação está determinando prazos para diversas atividades desenvolvidas pelos PPG, e

14

bloqueando o sistema de registro acadêmico para lançamento de certas atividades fora do

15

prazo estipulado. II – ORDEM DO DIA: 1. Processo seletivo de mestrado 2019: O

16

colegiado homologou o resultado do processo seletivo por unanimidade. 2. Regras de

17

credenciamento: Os critérios de credenciamento e descredenciamento de docentes do

18

PPGEM foram discutidos e aprovados por unanimidade. A resolução que trata desses

19

critérios será publicada no site do programa. 3. Estágio de docência: o CPPGEM, por

20

unanimidade, concedeu ao coordenador do programa autonomia para avaliar os planos e

21

relatórios finais de estágio de docência sem que haja a necessidade da apreciação por este

22

colegiado. 4. Proposta de criação de disciplina: Após avaliação da proposta de criação

23

da disciplina “Publicação e revisão” realizada pelo Prof. Carlos Alberto Pereira, o

24

colegiado decidiu por unanimidade aprovar a criação, para o 2º semestre, condicionada a

25

exclusão do tópico visitas técnicas e inclusão do uso de plataformas digitais do conteúdo

26

programático. Saída da Profa. Érica às onze horas e vinte minutos. 5. Requerimentos

27

diversos: i) Pedro Ivo Amaro Alves – solicitação de prorrogação de prazo para

28

qualificação: o colegiado concedeu dois meses para realização do exame de qualificação e

29

o prazo de 30 meses improrrogável para defesa da dissertação. ii) Orientações Profa.

30

Otávia – o colegiado definiu, por unanimidade, que os discentes Pedro Lopes Bretas e

31

Tatiana Fernandes Marins serão orientados pelos professores José Aurélio e Érica

32

Linhares, respectivamente, e a Profa. Otávia ficará como coorientadora dos discentes

33

citados durante o seu afastamento. 6. Outros assuntos: i) Distribuição de bolsas: o

34

programa recebeu duas cotas adicionais de doutorado com vigência até 02/2020, como o

35

programa não apresenta nenhum discente apto a ocupação dessas bolsas no semestre de

36

2019-1, o colegiado decidiu por unanimidade utilizar essas bolsas em 2019-2. ii)

37

Levantamento de vagas para orientação 2019: será realizado um levantamento com o

38

número de orientações em andamentos dos docentes do programa.

39

discente Felipe de Orquiza Milhomem de ministrar um minicurso sobre a utilização do

40

programa Mendeley: o colegiado aprovou a proposta por unanimidade. Esgotada a pauta,

41

o Sr. presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às onze horas e

42

quarenta minutos, da qual lavrou-se a presente ata que se aprovada vai assinada pela

43

Secretária e pelo Presidente do CPPGEM.

Ludimilla Thaís Alves
Secretária do PPGEM

iii) Proposta do

Prof. José Aurélio Medeiros da Luz
Presidente do CPPGEM

