ATA DA 180ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓSGRADUAÇÃO EM ENGENHARIA MINERAL
1

Aos dez dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, às treze horas e quarenta e cinco

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 as professoras Christianne de Lyra Nogueira

6

e Milene Sabino Lana, o representante discente Pablo Augusto Reis Batista e a

7

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

8

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

9

integrantes do Expediente e Ordem do Dia: I – EXPEDIENTE: 1. Posse de membro:

10

Representante discente Pablo Augusto Reis Batista: Após leitura e assinatura do termo

11

de posse, o discente Pablo foi empossado para um mandato de um ano. 2. Aprovação das

12

atas da 175ª, 176ª, 177ª e 179ª reuniões ordinárias do CPPGEM: Após apreciação, as

13

atas foram aprovadas por unanimidade. 3. Comunicações: O discente Pablo informou que

14

a votação para indicação do novo representante discente ocorreu no ano passado, em uma

15

reunião entre seus pares. A TAE Ludimilla comunicou que o processo seletivo de

16

mestrado 2020-1 está em andamento. A Profa. Milene informou que o CBMINA 2020

17

ocorrerá em Belo Horizonte, entre os dias 08 e 10 de julho, e que o seu orientando de

18

mestrado João Pedro Barbosa Amaral não entrou em contato após aquisição de vínculo

19

empregatício. II – ORDEM DO DIA: 1. Aprovação das provisões PPGEM/UFOP nº

20

01/2019 e nº 01/2020: Após apreciação, as provisões foram aprovadas por unanimidade. 2.

21

Apreciação do projeto pedagógico do Programa de desenvolvimento tecnológico e

22

capacitação na área de tratamento de minérios em colaboração com a Vale/ITV: O

23

Prof. José Aurélio apresentou as alterações realizadas no projeto pedagógico previamente

24

aprovado por este colegiado, sendo alterada a matriz curricular e o ementário das

25

disciplinas do curso – Adendo B. Após apreciação, o CPPGEM, por unanimidade, aprovou

26

as alterações propostas e decidiu pela continuidade da tramitação do processo de criação

27

do curso. 3. Complementação do projeto pedagógico do curso de pós-graduação lato

28

sensu — convênio Alcoa/PPGEM: O Prof. José Aurélio abriu a discussão sobre

29

atribuição dos docentes responsáveis pelas disciplinas do primeiro ciclo do curso. Após

30

debate, o colegiado aprovou as seguintes atribuições: MIN717A Tratamento de Minérios

31

— José Aurélio Medeiros da Luz; MIN716 Caracterização Mineralógica e Tecnológica de

32

Minérios — Rosa Malena Fernandes Lima; MIN754 Modelagem e Simulação de

33

Processos — Vladmir Kronemberger Alves; MIN719 Fenômenos Interfaciais — José

34

Aurélio Medeiros da Luz; MIN707 Projeto de Mineração Avançado — Felipe Ribeiro

35

Souza; MIN 741 Manejo de Estéreis e Rejeitos de Mineração — Waldyr Lopes de Oliveira

36

Filho; MIN755 Programação de Computadores Aplicada à Engenharia de Minas — Elton

37

Destro; e MIN721 Separação Sólido-Líquido — Érica Linhares Reis. 4. Atualização das

38

regras de credenciamento/ descredenciamento: A norma foi atualizada, adequando-a à

39

nova estratificação Qualis. 5. Pedido de cancelamento da bolsa Capes de mestrado da

40

Mariana Paula Rossini de Oliveira: Considerando: o cenário de cortes e possível

41

recolhimento de bolsas disponíveis no sistema pela Capes; o vínculo empregatício foi

42

adquirido após à concessão da bolsa e na mesma área do seu mestrado, neste caso, é

43

permitido o acúmulo pela Capes; o colegiado, na tentativa de manutenção da cota, decidiu

44

manter a bolsa até que seja possível implementá-la a outro discente, podendo ser cancelada

45

pelo PPGEM a qualquer momento. 6. Propostas de Projeto de Dissertação 2019-2: O

46

Prof. José Aurélio informou que uma parcela dos alunos ingressantes em 2019-2, não

47

entregou a proposta de projeto de dissertação no prazo estipulado, após discussão, o

48

colegiado decidiu encaminhar um oficio estipulando a entrega das propostas até do dia

49

02/03, após esse prazo, o colegiado irá definir os orientadores.

50

requerimentos: i) Requerimento de trancamento do período 2020-1 do discente de

51

mestrado Paulo César Gonçalves: deferido por unanimidade.

52

trancamento do período 2020-1 do discente de doutorado Wellington Ribeiro Moreira:

53

deferido por unanimidade.

54

professores da área de tratamento de minérios sobre a criação de uma nova disciplina

55

obrigatória equivalente à disciplina de Fenômenos Interfaciais. Esgotada a pauta, o Sr.

56

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

57

cinquenta e sete minutos, da qual lavrou-se a presente ata que se aprovada vai assinada

58

pela Secretária e pelo Presidente do CPPGEM.

Ludimilla Thaís Alves
Secretária do PPGEM

7. Análise de

ii) Requerimento de

8. Outros assuntos: O Prof. José Aurélio irá consultar os

Prof. José Aurélio Medeiros da Luz
Presidente do CPPGEM

