
ATA DA 174ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA MINERAL

Aos quatro dias do mês de abril de dois mil e dezenove, às nove horas e quatorze minutos, 1 

na sala de reuniões do DEMIN, no Prédio do DEMIN/EM/UFOP, no Campus Morro do 2 

Cruzeiro, reuniu-se, ordinariamente, o Colegiado do Curso de Pós-Graduação em 3 

Engenharia Mineral, sob a presidência do Prof. José Aurélio Medeiros da Luz. Além do 4 

Senhor Presidente, estiveram presentes os professores Érica Linhares Reis, Hernani 5 

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

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

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

seguintes pontos integrantes do Expediente e Ordem do Dia: I – EXPEDIENTE: 1. 9 

Apreciação das atas da 170ª e 171ª Reunião Ordinária do CPPGEM: Após apreciação, 10 

as atas foram aprovadas por unanimidade. 2. Comunicados: O Prof. José Aurélio 11 

informou sobre o convite recebido, destinado aos docentes, para participação em um 12 

programa de pós-doutorado ofertado pela Univesity of Jaén na Espanha. A Profa. Milene 13 

informou que a defesa de doutorado da discente Tatiana Barreto está marcada para o dia 17 14 

de abril, às 14 horas, e a banca será composta pelo professor Paulo Charbel (IFG), Cláudia 15 

Nonato (ANM) e os professores da UFOP Tiago Pereira e Elton Destro. Comunicando 16 

também que o texto da qualificação da discente Ana Flávia, já foi entregue para correção, 17 

porém, devido à sua viagem para Moçambique o exame, possivelmente, será marcado após 18 

o prazo definido pelo programa. O Prof. José Aurélio solicitou a inclusão dos seguintes 19 

pontos de pauta: i) Utilização dos recursos do PROAP 2019; ii) Requerimento de 20 

solicitação de credenciamento do Prof. Carlos Enrique Arroyo; iv) Adesão ao programa 21 

Bolsas PAEC e v) Coorientação do discente Juliano Tessinari Zagôto.  A solicitação de 22 

inclusão foi aceita por unanimidade. II – ORDEM DO DIA: 1. Definição do tempo para 23 

apresentação na defesa da tese: Após discussão, o CPPGEM definiu, por unanimidade, o 24 

tempo de 40 minutos para apresentação na sessão de defesa de tese. 2.Curso de 25 

especialização Alcoa: O Prof. José Aurélio informou que a Alcoa não retornou o e-mail 26 

encaminhado pelo PPGEM, no qual foram especificadas algumas normas a respeito da 27 

oferta de um curso de especialização pela UFOP. Embora alguns aspectos do curso a ser 28 

ofertado tenham sido analisados, o colegiado irá aguardar o retorno da empresa para 29 

prosseguir com as discussões.  3. Trabalho de conclusão de curso no formato de artigos 30 

coligidos: Após discussão, o CPPGEM é favorável ao formato proposto, desde que 31 

respeite os direitos autorais impostos por algumas revistas. Saída da Profa. Érica. 4. 32 

Utilização dos recursos PROAP 2019: Após discussão, o CPPGEM definiu a utilização 33 

dos recursos do PROAP 2019, conforme a planilha de consolidação de rubricas para a 34 



DOF e planilha dos itens financiáveis definidos pela Capes. 5. Requerimento de 35 

solicitação de credenciamento do Prof. Carlos Enrique Arroyo: Após apreciação do 36 

requerimento, foi deferido o credenciamento para o mestrado, estando o professor apto 37 

para orientar a partir do semestre de 2019-1. O credenciamento para o doutorado não foi 38 

concedido, pois o professor não atende aos requisitos plenos do item III da Resolução 39 

PPGEM 01/2019. Retorno da Profa. Érica. 6. Adesão ao Programa Bolsas Brasil PAEC 40 

OEA – GCUB 2019: Visando a internacionalização do curso, por unanimidade, o 41 

CPPGEM decidiu aderir ao programa, ofertando uma bolsa de mestrado e uma bolsa de 42 

doutorado. 7. Coorientação do discente Juliano Tessinari Zagôto: O CPPGEM aprovou 43 

por unanimidade a solicitação de inclusão do Prof. Tiago Martins Pereira (DEEST) como 44 

coorientador do discente.  8. Análise de requerimentos: i) Ana Luísa Costa Fiorito – 45 

solicitação para geração de uma nova matrícula, considerando a sua aprovação no processo 46 

seletivo de mestrado 2019: Após discussão, o colegiado decidiu, com quatro votos 47 

favoráveis e duas abstenções, manter a matricula 2018 da discente, e conceder o prazo para 48 

definir o orientador igual ao dos alunos ingressantes em 2019-1 e prazo para qualificação 49 

até julho de 2019. ii) Amanda de Barros Pereira – solicitação de extensão de prazo para 50 

qualificação e defesa: solicitação deferida por unanimidade. 9. Outros assuntos: 51 

i) Matrícula retroativa do discente Frederico Umbelino Quevedo Lopes – Aprovada por 52 

unanimidade a matrícula retroativa do discente em elaboração de tese ou dissertação. 53 

Esgotada a pauta, o Sr. presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às 54 

onze horas e vinte e nove minutos, da qual lavrou-se a presente ata que se aprovada vai 55 

assinada pela Secretária e pelo Presidente do CPPGEM. 56 
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