
ATA DA 175ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA MINERAL

Aos dez dias do mês de maio de dois mil e dezenove, às nove horas, na sala de reuniões do 1 

DEMIN, no Prédio do DEMIN/EM/UFOP, no Campus Morro do Cruzeiro, reuniu-se, 2 

ordinariamente, o Colegiado do Curso de Pós-Graduação em Engenharia Mineral, sob a 3 

presidência do Prof. José Aurélio Medeiros da Luz. Além do Senhor Presidente, 4 

estiveram presentes os professores Érica Linhares Reis, Hernani Mota de Lima e a 5 

representante técnico-administrativa Ludimilla Thaís Alves. Havendo número legal de 6 

membros, o presidente deu início aos trabalhos. A reunião consistiu dos seguintes pontos 7 

integrantes da Ordem do Dia: I – ORDEM DO DIA: 1. Apreciação da minuta dos 8 

editais de seleção de mestrado 2019.2 e doutorado 2019: Após discussão e análise, o 9 

CPPGEM aprovou, por unanimidade, as minutas propostas. 2. Outros assuntos: i. 10 

Requerimento do discente Vinícius Borges Pereira: solicitação de prorrogação do prazo de 11 

defesa para 30 meses, aprovada por unanimidade. ii. Convênio de pós-graduação Alcoa-12 

PPGEM: O Prof. José Aurélio realizou a leitura dos e-mails trocados com a representante 13 

do setor de recursos humanos da empresa, Cissa Domingos, onde foram abordados 14 

assuntos como a carga horária do curso e os critérios para seleção. Então, o Prof. José 15 

Aurélio, sugeriu a criação de dois comitês, um na área de tratamento de minérios e o outro 16 

em lavra de minas, sendo a sugestão aprovada por unanimidade.  Esgotada a pauta, o Sr. 17 

presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às dez horas e  quarenta 18 

minutos, da qual lavrou-se  a presente ata que se aprovada vai assinada pela Secretária e 19 

pelo Presidente do CPPGEM. 20 
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