ATA DA 176ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓSGRADUAÇÃO EM ENGENHARIA MINERAL
1

Aos quinze dias do mês de julho de dois mil e dezenove, às quinze horas e dez minutos, na

2

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

3

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

4

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

5

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

6

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

7

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

8

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

9

seguintes pontos integrantes da Ordem do Dia: I – ORDEM DO DIA: 1. Processo

10

Seletivo de Mestrado 2019.2 e de Doutorado 2019: O colegiado decidiu, por

11

unanimidade, que os resultados dos processos seletivos serão homologados pelo

12

coordenador do programa, dispensando a realização de uma reunião para tal. Do processo

13

seletivo de doutorado: abertura de um adicional de vaga ao Prof. José Margarida, devido à

14

candidatura de um TAE à vaga adicional disposta no Edital. O Prof. Carlos Alberto alegou

15

que não apresenta estrutura para desenvolver o projeto proposto pelo candidato à sua vaga,

16

sugerindo ao colegiado que seja designado outro professor para orientá-lo. Diante do

17

exposto pelo Prof. Carlos Alberto, o colegiado decidiu por unanimidade que o professor

18

tente alinhar o projeto com o candidato, caso seja aprovado. 2. Convênio de pós-

19

graduação Alcoa-PPGEM: O Prof. José Aurélio apresentou a minuta do projeto

20

pedagógico do curso, sendo aprovada por unanimidade. Fica aprovado também, que os

21

egressos do curso de especialização proposto, desde que cumpra todas as normas para

22

ingresso no programa de mestrado e tenha rendimento satisfatório nas disciplinas cursadas,

23

terão o aproveitamento de estudos concedido. Foi definido que o curso será coordenado

24

pelo Prof. José Aurélio e secretariado pela TAE Ludimilla Alves. 3. Convênio ITV: O

25

Prof. José Aurélio relatou que o ITV está propondo um curso de mestrado multi-

26

institucional, onde o PPGEM ministraria as disciplinas de Fenômenos Interfaciais e

27

Estatística Multivariada e os demais créditos seriam cumpridos em outras instituições de

28

ensino. Sendo que o discente seria titulado pelo PPGEM. Após discussão, o colegiado

29

decidiu solicitar uma proposta formal ao ITV, para que sejam apreciadas as implicações

30

legais diante das normas desta universidade. 4. Apreciação das Propostas de Projeto de

31

Dissertação: Os seguintes discentes tiveram as propostas aprovadas: Ana Luísa Costa

32

Fiorito – condicionado a alteração do software citado por um gratuito; Anays Cristina

33

Guimarães Dias; Anderson Fillipe Nascimento Batalha; Paôlla de Carvalho Barbosa;

34

Paulo César Gonçalves; Mariana Paula Rossini de Oliveira; Breno Heleno Ferreira Silva;

35

Thiago Duarte Figueiredo; Rodrigo de Oliveira Severino e Luana Oliveira de Carvalho. A

36

proposta do discente João Pedro Barbosa Amaral foi retirada de pauta e do discente Pablo

37

Augusto Reis Batista será retornada ao orientador para elucidação dos gastos. 5. Análise

38

de requerimentos: i. Requerimento do discente Marcus Alexandre de Carvalho

39

Winitskowski da Silveira – Solicitação de auxílio financeiro estudante via Proap para

40

participação no 63º Congresso Brasileiro de Cerâmica em Bonito-MS: Aprovado o

41

pagamento da taxa de inscrição. ii. Requerimento do discente Paulo Filipe Trindade Lopes

42

– solicitação da defesa de tese diante de dois artigos publicados sem a co-autoria do seu

43

orientador: com uma abstenção, um favorável e três contrários a solicitação foi indeferida,

44

o colegiado entende que os artigos devem estar vinculados ao projeto de pesquisa e conter

45

o nome do orientador como co-autor. iii. Requerimento da discente Mayra Vitorino

46

Freitas Flávio – prorrogação do prazo de defesa: prorrogado por unanimidade até 31 de

47

agosto. iv. Requerimento do professor Carlos Enrique Arroyo Ortiz – solicitação de

48

credenciamento para o doutorado: indeferido por unanimidade, o professor não atende ao

49

disposto no item 3 da norma de credenciamento do PPGEM. Esgotada a pauta, o Sr.

50

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

51

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

52

pelo Presidente do CPPGEM.

Ludimilla Thaís Alves
Secretária do PPGEM

Prof. José Aurélio Medeiros da Luz
Presidente do CPPGEM

