
ATA DA 183ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA MINERAL

Aos dois dias do mês de julho de dois mil e vinte, às quatorze horas e dez 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 os professores Hernani Mota de Lima, 4 

Christianne de Lyra Nogueira, Érica Linhares Reis, o representante discente Pablo 5 

Augusto Reis Batista e a representante técnico-administrativa Ludimilla Thaís Alves. 6 

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

consistiu dos seguintes pontos integrantes do Expediente e Ordem do Dia: I – 8 

EXPEDIENTE: 1. Comunicados: O Prof. José Aurélio solicitou a inclusão dos seguintes 9 

pontos de pauta: i) Alteração das ementas do curso de pós-graduação lato sensu — 10 

convênio Alcoa/PPGEM; ii) Solicitação de carta de anuência do Prof. Vladmir 11 

Kronemberger Alves e; iii) Processo seletivo de doutorado 2020 — Exame de proficiência 12 

em Língua Inglesa. A solicitação de inclusão foi aprovada por unanimidade. 2. Posse de 13 

membro — Prof. José Aurélio Medeiros da Luz: O Prof. José Aurélio foi empossado, 14 

como representante do DEMIN, para um mandato de dois anos a partir de 03 de julho de 15 

2020, o termo de posse será assinado via SEI. II – ORDEM DO DIA: 1. Eleição para 16 

presidente do Colegiado do PPGEM: O Prof. José Aurélio solicitou que os membros 17 

presentes manifestassem interesse em candidatar à presidência do colegiado, havendo 18 

apenas uma interessada, a Profa. Christianne de Lyra Nogueira. Então, o Sr. Presidente 19 

iniciou o processo de votação por escrutínio secreto, sendo a Profa. Christianne de Lyra 20 

Nogueira eleita, por unanimidade, presidente do CPPGEM, lhe conferindo a função de 21 

Coordenadora do PPGEM, para um mandato de dois anos a partir de 03 de julho de 2020. 22 

2. Alteração das ementas do curso de pós-graduação lato sensu — convênio 23 

Alcoa/PPGEM: Após apreciação, a inclusão dos nomes dos professores/tutores 24 

responsáveis pelas disciplinas foi aprovada por unanimidade. Tais alterações foram 25 

realizadas para cumprimento das exigências impostas pela procuradoria jurídica desta 26 

universidade. 3. Solicitação de carta de anuência do Prof. Vladmir Kronemberger 27 

Alves: A solicitação de carta de anuência realizada pelo Prof. Vladmir, para concorrer ao 28 

Edital PROPPI nº10/2020 de estímulo ao credenciamento de docentes em programas de 29 

pós-graduação, foi apresentada pelo Prof. José Aurélio. Após discussão, considerando a 30 

produtividade do professor e que o prazo para se submeter ao edital PROPPI nº10/2020 é 31 

até o dia 7 de agosto próximo, o colegiado decidiu, por unanimidade, solicitar ao docente 32 

um plano de trabalho que permita a este colegiado uma avaliação mais exata da situação 33 

do docente e assim decidir sobre a concessão da carta de anuência solicitada. Tal plano 34 



deverá conter um cronograma de publicação de artigos científicos em periódico de boa 35 

avaliação de acordo com o sistema Qualis da CAPES., justificado também pela dinâmica 36 

dos trabalhos de orientação que estão no momento em andamento no âmbito do programa 37 

(PPGEM) e do Departamento de Engenharia de Minas (DEMIN). 4. Processo seletivo de 38 

doutorado 2020 — Exame de proficiência em Língua Inglesa: Foi apresentado o 39 

adendo proposto pela Profa. Tatiana e Prof. Waldyr, contendo informações sobre a 40 

realização do exame e instruções que deverão ser adotadas pelos candidatos. O colegiado 41 

aprovou o adendo proposto, por unanimidade, sugerindo adicionar nas instruções que "a 42 

verificação de proficiência em Língua Inglesa consistirá na interpretação de textos." 43 

Conforme indicado no item 8.2 do Edital. 5. Outros assuntos: i) Proposta de parceria 44 

entre o PPGEM e ITV: O Prof. Hernani trouxe ao colegiado a manifestação de interesse do 45 

ITV através do engenheiro Vidal Torres de celebrar um acordo de cooperação científica 46 

visando a capacitação de alguns funcionários da Vale que recentemente haviam concluído 47 

um curso de especialização e que demonstraram interesse no mestrado. Após a colocação, 48 

o colegiado instituiu uma comissão constituída pelo Prof Heranni e a Profa. Christianne 49 

para juntos com o ITV-Vale elaborarem a proposta de acordo de cooperação. Esgotada a 50 

pauta, o Sr. presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às dezesseis 51 

horas e vinte e dois minutos, da qual lavrou-se  a presente ata que se aprovada vai assinada 52 

pela Secretária e pelo Presidente do CPPGEM. 53 
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