
ATA DA 173ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA MINERAL

Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, às treze horas e quarenta 1 

e sete minutos, na sala de reuniões do DEMIN, no Prédio do DEMIN/EM/UFOP, no 2 

Campus Morro do Cruzeiro, reuniu-se, ordinariamente, o Colegiado do Curso de Pós-3 

Graduação em Engenharia Mineral, sob a presidência do Prof. José Aurélio Medeiros da 4 

Luz. Além do Senhor Presidente, estiveram presentes os professores Érica Linhares Reis, 5 

Hernani Mota de Lima, Milene Sabino Lana, o representante discente Felipe de 6 

Orquiza Milhomem e a representante técnico-administrativa Ludimilla Thaís Alves. 7 

Havendo número legal de membros, o presidente deu início aos trabalhos. A reunião 8 

consistiu dos seguintes pontos integrantes do Expediente e Ordem do Dia: I – 9 

EXPEDIENTE: 1. Comunicados: A TAE Ludimilla informou que foram recebidas 10 

dezenove requerimentos para matrícula em disciplinas isoladas. A Profa. Érica comunicou 11 

que os alunos ingressantes, da área de tratamento de minérios, compareceram às 12 

orientações para matrícula. A Profa. Milene informou que a discente Tatiana Barreto está 13 

terminando as correções da tese para realizarem a marcação da defesa e que o texto para a 14 

qualificação de doutorado do discente Allan Erlikhman está sendo corrigido. Informou 15 

também que as orientações aos alunos ingressantes da área de lavras de minas ocorreram 16 

bem, mas foi observado que a maioria dos alunos é da área de planejamento e 17 

geoestatística. O Prof. José Aurélio informou que recebeu um convite para escrever um 18 

artigo na área de hidrologia de água subterrânea com um professor estrangeiro que estará 19 

na USP, na próxima semana. II – ORDEM DO DIA: 1. Distribuições de orientações: O 20 

Sr. presidente, apresentou o levantamento do número e nível das orientações em 21 

andamento dos professores. Após apreciação do levantamento e discussão a respeito da 22 

distribuição de vagas para orientação no semestre de 2019-1, o colegiado aprovou por 23 

unanimidade a seguinte relação de orientadores e vagas disponíveis para orientação de 24 

mestrado do semestre de 2019-1. Área de concentração –  Lavra de Minas: Carlos E. 25 

Arroyo – 2; Hernani Mota de Lima – 1; Ivo Eyer Cabral – 1; José Margarida da Silva – 2; 26 

Milene Sabino Lana – 1; Milene Sabino Lana com coorientação de Elton Destro – 1 e 27 

Waldyr Lopes de Oliveira Filho – 1. Área de concentração: Tratamento de Minérios: 28 

Carlos Alberto Pereira – 1; Érica Linhares Reis – 1; José Aurélio Medeiros da Luz – 1; 29 

José Aurélio Medeiros da Luz com coorientação de Vladmir Kronemberger – 1; e Rosa 30 

Malena Fernandes Lima – 1. Sendo aprovado também, que as Propostas de Projeto de 31 

Dissertação devem ser encaminhadas para análise até o dia 31 de maio de 2019.  2. Outros 32 

assuntos: i) Prazo para qualificação e defesa dos ingressantes no mestrado em 2017: o 33 

colegiado concedeu dois meses para realização do exame de qualificação e o prazo de 30 34 



meses improrrogável para defesa da dissertação. ii) Solicitação do discente Paulo Felipe 35 

para realizar a defesa da tese sem o aceite da publicação em estrato qualis B1, conforme 36 

exigências do programa: o colegiado decidiu por unanimidade que o discente deve cumprir 37 

as exigências impostas pelo PPGEM. Chegada do Prof. Hernani. Esgotada a pauta, o Sr. 38 

presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às quatorze horas e quarenta 39 

e cinco minutos, da qual lavrou-se  a presente ata que se aprovada vai assinada pela 40 

Secretária e pelo Presidente do CPPGEM. 41 
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