
ATA DA 177ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA MINERAL

Aos dezenove dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, às quatorze horas e trinta 1 

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

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

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

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

Mota de Lima, Milene Sabino Lana e a representante técnico-administrativa Ludimilla 6 

Thaís Alves. Havendo número legal de membros, o presidente deu início aos trabalhos. A 7 

reunião consistiu dos seguintes pontos integrantes da Ordem do Dia: I – EXPEDIENTE: 8 

1. Posse de membro – Profa. Érica Linhares Reis: Após leitura e assinatura do termo de 9 

posse, a Profa. Érica foi empossada, como representante do DEMIN, para um mandato de 10 

dois anos. 2. Apreciação das atas da 172ª, 173ª, 174ª Reuniões Ordinárias do 11 

CPPGEM: Após apreciação as atas foram aprovadas por unanimidade. 2. Comunicados: 12 

A Profa. Érica informou que o prazo para a submissão de resumos para o Encontro de 13 

Saberes 2019 foi prorrogado até o dia 22/08. A Profa. Milene informou que o seu 14 

orientando Allan Erlikhman encaminhou o texto da sua qualificação, e ela está aguardando 15 

as considerações do Prof. Tiago para marcação da banca. II – ORDEM DO DIA: 1. 16 

Convocação de aprovados no processo seletivo de doutorado 2019: O Prof. José 17 

Aurélio informou que a Profa. Rosa Malena aceitou orientar o candidato Hemerson 18 

Olímpio Barcelos aprovado em 1° lugar para vaga ofertada pelo Prof. Carlos Alberto. 19 

Diante disso, o colegiado decidiu, por unanimidade, aprovar a abertura de mais uma vaga 20 

para a Profa. Rosa e convocar a candidata Karine Fernandes Rodrigues, 2ª colocada para 21 

ocupar a vaga ofertada pelo Prof. Carlos Alberto. O Prof. José Aurélio informou que o 22 

discente Bruno César Masson Miguel, aprovado na vaga ofertada por ele, realizou o 23 

pedido de trancamento de período. O Colegiado indeferiu, por unanimidade, a solicitação 24 

de trancamento apresentando como opção ao discente o cancelamento de matrícula. Caso o 25 

discente realize a solicitação de cancelamento de matrícula, o PPGEM irá convocar o 26 

candidato excedente Diego de Souza Arenare. 2. Distribuição de bolsas de doutorado 27 

2019-2: Walter Schmidt – Bolsa UFOP; Karine Fernandes Rodrigues – bolsa UFOP até 28 

fevereiro de 2020. Diante da disponibilidade de uma bolsa UFOP, o colegiado decidiu 29 

convocar o candidato Belisario Ascarza Flores, aprovado no processo seletivo que 30 

manifestou interesse à bolsa.  3. Convênio Vale/ ITV: Após análise, foi levantado por um 31 

dos membros do CPPGEM que se deve atender ao regulamento quanto aos 50% de 32 

disciplinas cursadas como isoladas. Após discussão, decidiu-se que o coordenador irá 33 

consultar o regulamento para tratar dos outros 50 % de créditos cursados. Ademais, quanto 34 



ao projeto, decidiu-se pela aprovação do convênio Vale/ITV. 4. Convênio Alcoa: Foi 35 

aprovado o aumento no número de vagas que serão ofertadas de 22 para 25. Quanto a 36 

tramitação do convênio, está em espera ao que se refere aà decisão da modalidade, se o 37 

contrato será entre a pessoa jurídica (Alcoa) ou pessoa física (funcionários). Em adição, 38 

será analisada pela Alcoa a possibilidade de a empresa arcar com os custos de logística. 5. 39 

Análise de requerimentos: i. Solicitação de credenciamento do Prof. Felipe Ribeiro de 40 

Souza: A solicitação foi aprovada e professor será credenciado para o mestrado a partir do 41 

semestre de 2019-2. ii. Requerimento da discente Tamíris Fonseca de Souza – 42 

trancamento de matrícula em disciplina: A solicitação de trancamento de matricula na 43 

disciplina MIN723 – Tópicos Especiais em Tratamento de Minérios e matrícula em Tarefa 44 

Especial – Elaboração de Dissertação ou Tese foi deferida.  Esgotada a pauta, o Sr. 45 

presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às dezesseis horas e  46 

quarenta minutos, da qual lavrou-se  a presente ata que se aprovada vai assinada pela 47 

Secretária e pelo Presidente do CPPGEM. 48 
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