ATA DA 178ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓSGRADUAÇÃO EM ENGENHARIA MINERAL
1

Aos vinte e seis dias do mês de setembro de dois mil e dezenove, às nove horas e quarenta

2

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

3

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

4

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

5

do 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 do expediente e da Ordem do Dia: I

EXPEDIENTE: 1.

10

Comunicados: O discente Felipe informou que na reunião realizada entre os discentes e a

11

coordenação do programa, ele explicou sobre a representação discente no colegiado.

12

Informou também sobre o seminário ministrado pela empresa Nova Analítica, sobre

13

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), a ser realizado no dia 09/10, às 10h, no

14

auditório do DEMIN. E que o minicurso que será ministrado por ele sobre o Mendley já

15

foi preparado e será agendado para outubro. A Profa. Érica informou que o artigo da

16

Rafaella Bicalho foi aceito e que a defesa da Aline da Mata Chiacchio ocorreu na última

17

sexta-feira, ambas orientadas por ela. A Profa. Milene informou que a sua orientanda Ana

18

Flávia Delbem já finalizou a dissertação, sendo seu prazo para defesa até abril; a Profa.

19

Tatiana Barreto está como coorientadora do discente João Pedro, e que o livro de rochas

20

brandas, o qual contribuiu com um capítulo será lançado em São Paulo. O Prof. José

21

Aurélio informou que na reunião realizada com os discentes, foram feitas reclamações a

22

cerca do prazo de lançamento de notas, não cumprido por alguns professores. E até mesmo

23
24

realizar a alteração para a nota real, porém de acordo com os discentes em alguns casos

25

essa alteração não ocorre. O Prof. José Aurélio comunicou também que a Capes está

26

discutindo a criação da categoria Jovem Docente Permanente (JDP), para doutores com até

27

10 anos de formação, podendo representar até 20% do corpo docente permanente, o JDP

28

não é considerado no denominador nos indicadores de produção. II

29

1. Processo seletivo de mestrado 2020: Iniciou-se a discussão com um levantamento dos

30

últimos processos seletivos, sendo abordados pontos como o não preenchimento das vagas

31

ofertadas, afetando a relação aluno/professor e a necessidade de normalização das notas

32

dos candidatos nas provas de conhecimentos específicos. Considerando os problemas

33

levantados e na tentativa de aumentar o número de candidatos aprovados, o colegiado

34

decidiu, por unanimidade, retirar a prova de conhecimentos específicos do processo

35

seletivo e alterar os critérios de análise de currículo, utilizando um barema que abrange

ORDEM DO DIA:

36

mais atividades. Foi colocada em votação a forma de comprovação de proficiência em

37

língua inglesa: a) o candidato deverá apresentar a certificação de proficiência no ato da

38

inscrição, ou b) o candidato terá a opção de realizar a prova de proficiência elaborada pelo

39

PPGEM ou solicitar a dispensa no ato da inscrição através da apresentação da certificação

40

de proficiência. Com cinco votos contra um, a opção b foi aprovada. Após discussão, foi

41

definido que o processo seletivo será composto por duas etapas: 1ª. Proficiência em língua

42

inglesa, de caráter eliminatório e 2ª. Análise de currículo de caráter classificatório. Serão

43

ofertadas 15 vagas para cada área de concentração, as inscrições e entrega da

44

documentação serão online, a prova será realizada no dia 03 de fevereiro e o resultado

45

preliminar será divulgado no dia 17 de fevereiro. 2. Seleção PAEC/OEA/GCUB 2019

46

Turma 2020: Após leitura do e-mail encaminhado pela PROPP, solicitando que o

47

programa avalie as candidaturas com base na documentação apresentada pelo interessado,

48

para que seja dada continuidade ao processo de seleção. O colegiado iniciou a análise dos

49

candidatos, ponderando critérios como curso de graduação e área de interesse de pesquisa.

50

Após discussão, o colegiado decidiu, por unanimidade, delegar ao Prof. Hernani a avalição

51

dos documentos e a seleção dos candidatos, baseada nos critérios discutidos. 3. Alteração

52

do regimento do PPGEM: Foi aprovada, por unanimidade, a seguinte alteração da alínea

53

c, do artigo 57: comprovar, com a devida aprovação do orientador, a aceitação de pelo

54

menos um artigo em periódico nível A3 ou superior e submissão de pelo menos um artigo

55

em periódico Qualis A1 ou A2, ambos referentes à tese, conforme instruções da CAPES

56

contidas no Caderno de Avaliação. 4. Outros assuntos: i) Reconhecimento de diploma

57

plataforma Carolina Bori: o PPGEM recebeu uma solicitação de reconhecimento de

58

diploma estrangeiro e deverá ser indicada uma comissão composta por três membros,

59

sendo que dois deles devem ser membros deste colegiado. Após discussão, foram

60

indicados os professores José Aurélio, Hernani e Vladmir para avaliação do processo de

61

reconhecimento. ii) Alteração dos requisitos para defesa: com a nova estratificação

62

Qualis, ficam definidos os seguintes requisitos: mestrado

63

A3 e doutorado

64

submetidos antes da alteração dos estratos Qualis, serão considerados em até seis meses na

65

classificação atual. iii) Requerimento de prorrogação de defesa

66

deferido por unanimidade. iv) Requerimento de prorrogação de defesa

67

Vilhena Costa: deferido por unanimidade. Esgotada a pauta, o Sr. presidente agradeceu a

68

presença de todos e encerrou a reunião às doze horas e treze minutos, da qual lavrou-se a

69

presente ata que se aprovada vai assinada pela Secretária e pelo Presidente do CPPGEM.

submissão em um periódico

aceite em um periódico A3 e submissão em um A1 ou A2. Os artigos
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