
ATA DA 181ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA MINERAL

Aos onze dias do mês de maio de dois mil e vinte, às quatorze horas e quinze minutos, por 1 

videoconferência, reuniu-se, ordinariamente, o Colegiado do Curso de Pós-Graduação em 2 

Engenharia Mineral, sob a presidência do Prof. José Aurélio Medeiros da Luz. Além do 3 

Senhor Presidente, estiveram presentes as professoras Christianne de Lyra Nogueira e 4 

Érica Linhares Reis, o representante discente Pablo Augusto Reis Batista e a 5 

representante técnico-administrativa Ludimilla Thaís Alves. Havendo número legal de 6 

membros, o presidente deu início aos trabalhos. A reunião consistiu dos seguintes pontos 7 

integrantes do Expediente e Ordem do Dia: I – EXPEDIENTE: 1. Aprovação das atas 8 

da 178ª e 180ª reuniões ordinárias do CPPGEM: Após apreciação, as atas foram 9 

aprovadas, tendo a ata da 178ª uma abstenção e a da 180ª por unanimidade. 2. 10 

Comunicações: A Profa. Christianne informou que o artigo da Karla Baêta, orientada por 11 

ela, foi publicado em um periódico Qualis A1.  O Prof. José Aurélio comunicou que a 12 

FAPEMIG irá conceder um aditivo das taxas de bancada vigentes, e que a especialização 13 

em colaboração com a Vale/ITV está com tudo encaminhado. A TAE Ludimilla informou 14 

que foi realizada, por videoconferência, a defesa de dissertação da Ana Flávia Delbem, 15 

orientada pela Profa. Milene. Segundo a Milene, houve uma boa adesão do público, 16 

decorrente da divulgação realizada pela secretaria do programa.  II – ORDEM DO DIA: 17 

1. Processo seletivo de doutorado 2020: Iniciou-se a discussão com a definição do 18 

número de vagas a serem ofertadas. Levando em conta fatores como o número de 19 

orientações de doutorado, a possibilidade de aposentadoria dos professores e a inserção 20 

dos jovens docentes permanentes nos projetos de doutorado, foi definida a seguinte 21 

distribuição: Lavra de minas: Profa. Crhistianne de Lyra Nogueira— uma vaga com 22 

coorientação da Profa. Tatiana Barreto; Prof. Hernani Mota de Lima— duas vagas; e Prof. 23 

José Margarida da Silva— duas vagas, sendo uma com coorientação do Prof. Felipe 24 

Ribeiro. Tratamento de minérios: Prof. Carlos Alberto — duas vagas; Profa. Érica — uma 25 

vaga; Prof. José Aurélio — duas vagas; e Profa. Rosa— duas vagas. Em seguida, foram 26 

definidos os seguintes critérios de desempate, caso haja igualdade da pontuação final: 1º. 27 

Nota da análise de Currículo Lattes; 2º. Nota da análise do projeto de pesquisa; e 3º. Idade 28 

do candidato, dando-se preferência ao de idade mais elevada. Após apreciação, a minuta 29 

do Edital PPGEM nº 001/2020, que dispõe do processo seletivo de doutorado 2020, foi 30 

aprovada por unanimidade.  2. Outros assuntos: Requerimento de prorrogação da bolsa 31 

de doutorado do discente Felipe de Orquiza Milhomem: considerando a Portaria nº 55 de 32 

29/04/2020 da Capes, as justificativas plausíveis apresentadas, em acordo com seu 33 

orientador, sobre os pontos do trabalho que foram afetados pelas medidas de 34 



distanciamento social, o colegiado decidiu, por unanimidade, conceder a prorrogação da 35 

bolsa. Esgotada a pauta, o Sr. presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a 36 

reunião às dezesseis horas e trinta minutos, da qual lavrou-se a presente ata que se 37 

aprovada vai assinada pela Secretária e pelo Presidente do CPPGEM. 38 
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