
ATA DA 179ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA MINERAL

Aos quatro dias do mês de novembro de dois mil e dezenove, às quatorze horas e doze 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 Christianne de Lyra Nogueira, 5 

Érica Linhares Reis, 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 da Ordem do Dia: I – EXPEDIENTE: 1. Posse de membro: 9 

Profa. Christianne de Lyra Nogueira: Após leitura e assinatura do termo de posse, a 10 

Profa. Christianne foi empossada, como representante DEMIN, para um mandato de dois 11 

anos. 2. Comunicados: A Profa. Milene informou que a sua orientanda Ana Flávia 12 

Delbem já concluiu o seu trabalho e encaminhou para correção da professora; que o livro 13 

de Software rocks foi lançado em São Paulo, uma publicação importante para o programa. 14 

A Profa. Érica comunicou que o cronograma do Encontro de Saberes já esta disponível no 15 

site do encontro; informou que o trabalho realizado pela Tatiana Marins sob sua 16 

coorientação e orientação da Profa. Otávia foi publicado na Mining Engineering, revista 17 

Qualis A1. A Profa. Christiane informou que o prazo para submissão de resumos no 18 

COBRAMSEG 2020 encerra-se no próximo dia 11 de novembro. O Prof. José Aurélio 19 

agradeceu, em nome do PPGEM, a participação da Profa. Érica e os discentes Paolla de 20 

Carvalho e Felipe Milhomem no dia C da Ciência na E. E. Dom Benevides no munícipio 21 

de Mariana. A TAE Ludimilla informou que as bolsas CNPq e CAPES liberadas neste 22 

semestre não estão sendo implementadas. Tendo o CNPq suspendido todas as alterações 23 

no sistema e a CAPES suspendido para programas com nota inferior a 5; o procedimento 24 

para expedição de diploma foi alterado e o requerimento será realizado pelo discente 25 

através do portal MinhaUFOP. O discente Felipe informou que foi ministrado por ele o 26 

minicurso sobre o software Mendley® com a adesão de dois discentes e um professor. O 27 

Prof. José Aurélio solicitou a inclusão dos seguintes pontos de pauta: Apreciação do 28 

projeto pedagógico do curso de pós-graduação convênio Alcoa-PPGEM e o 29 

reconhecimento de diploma estrangeiro do requerente Paulo José Costa Couceiro Júnior, 30 

via Plataforma Carolina Bori, a solicitação de inclusão foi aceita por unanimidade.    II – 31 

ORDEM DO DIA: 1. Apreciação do plano de trabalho de pós-doutorado da 32 

pesquisadora visitante Francielle Câmara Nogueira: Após apreciação, o CPPGEM 33 

aprovou o plano de trabalho de pesquisa, intitulado “Flotação do minério de chumbo e 34 



prata oxidado do extremo norte”, que será executado sob orientação e responsabilidade do 35 

Prof. Carlos Alberto Pereira. 2. Análise de requerimentos: i) Requerimento do discente 36 

Rodrigo de Oliveira Severino: o Prof. José Aurélio realizou a leitura do requerimento, 37 

apresentando a reclamação sobre os critérios de avaliação e conduta do Prof. Adilson Curi 38 

na disciplina MIN 707. Após apreciação, o CPPGEM concluiu que é de competência deste 39 

colegiado intervir apenas no que tange a parte didático-pedagógica da reclamação 40 

apresentada e será encaminhado um e-mail ao Prof. Adilson informando os pontos 41 

abordados no requerimento.  ii) Requerimento de credenciamento da Profa. Tatiana 42 

Barreto: o Prof. José Aurélio solicitou ao colegiado autonomia para analisar os 43 

requerimentos de credenciamentos e despachá-los, desde que estejam de acordo com as 44 

normas dispostas na Resolução PPGEM n° 01/2019. A solicitação foi aprovada por 45 

unanimidade. Saída do discente Felipe às quinze horas e quarenta e seis minutos. iii) 46 

Apreciação das Propostas de Projeto de Dissertação: Jeremias Antônio Soares: 47 

Aprovação condicionada ao esclarecimento sobre a fonte de financiamento. Saída da 48 

Profa. Milene. Jacinto Tchipa Daniel Cumena: Aprovação condicionada à especificação da 49 

fonte do financiamento. O colegiado sugeriu a criação de uma resolução determinando os 50 

critérios e prazos para a entrega e análise das propostas de projeto de dissertação. 3. 51 

Apreciação do projeto pedagógico do curso de pós-graduação lato sensu — convênio 52 

Alcoa/PPGEM: O Prof. José Aurélio apresentou as alterações realizadas ao projeto 53 

pedagógico previamente aprovado por este colegiado. Após apreciação, o CPPGEM, por 54 

unanimidade, aprovou as alterações propostas e decidiu pela continuidade da tramitação 55 

do processo de criação do curso de Especialização em Engenharia de Minas. 4. 56 

Reconhecimento de diploma estrangeiro do requerente Paulo José Costa Couceiro 57 

Júnior, via Plataforma Carolina Bori: Apresentação do parecer emitido pela comissão 58 

constituída por este colegiado, em sua 178ª Reunião Ordinária de 26 de setembro de 2019. 59 

O CPPGEM aprovou, por unanimidade, o parecer favorável ao reconhecimento do título 60 

de doutorado em Engenharia de Minas do requerente. Esgotada a pauta, o Sr. presidente 61 

agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às dezesseis horas e doze minutos, da 62 

qual lavrou-se  a presente ata que se aprovada vai assinada pela Secretária e pelo 63 

Presidente do CPPGEM. 64 

 

 

Ludimilla Thaís Alves  Prof. José Aurélio Medeiros da Luz 

Secretária do PPGEM  Presidente do CPPGEM 

                                                                             

 


