ATA DA 184ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓSGRADUAÇÃO EM ENGENHARIA MINERAL
1

Aos dezenove dias do mês de agosto de dois mil e vinte, às quatorze horas e dez minutos,

2

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

3

em Engenharia Mineral, sob a presidência da Profa. Christianne de Lyra Nogueira. Além

4

da Senhora Presidente, estiveram presentes os professores Hernani Mota de Lima, José

5

Aurélio Medeiros da Luz, Érica Linhares Reis, o representante discente Pablo Augusto

6

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

7

número legal de membros, a presidente deu início aos trabalhos. A reunião consistiu dos

8

seguintes pontos integrantes do Expediente e Ordem do Dia: I – EXPEDIENTE: 1.

9

Comunicados: A Profa. Érica informou que irá participar, no próximo dia 25, da banca

10

avaliadora da Débora Magalhães, mestranda orientada pelo Prof. Waldyr Lopes e que o

11

artigo da sua orientada Mariana Andrade foi aceito para publicação. A TAE Ludimilla

12

comunicou que realizou um plantão presencial na secretaria do PPGEM, no dia 14 de

13

agosto, para entrega dos diplomas. A Profa. Christianne informou do novo prazo para

14

reenvio dos dados (inclusive das complementações das produções) dos Coletas 2017, 2018

15

e 2019 é o dia 30 de novembro de 2020. E que pretende marcar uma reunião com os

16

professores do PPGEM para tentar uniformizar o preenchimento do Currículo Lattes. A

17

Profa. Christianne solicitou a inclusão dos seguintes pontos de pauta: i) Chamada CNPq

18

Nº 25/2020 - Apoio à Pesquisa Científica, Tecnológica e de Inovação: Bolsas de Mestrado

19

e Doutorado e ii) Ensino Remoto Emergencial 2020-1, a solicitação foi aprovada por

20

unanimidade. II – ORDEM DO DIA: 1. Apreciação da provisão PPGEM/UFOP nº

21

02/2020 que delibera sobre o planejamento do Ensino Remoto Emergencial

22

(Resolução CPPGEM 01/2020 de 03 de agosto de 2020): Após apreciação, a provisão

23

foi aprovada por unanimidade 2. Chamada CNPq Nº 25/2020 - Apoio à Pesquisa

24

Científica, Tecnológica e de Inovação: Bolsas de Mestrado e Doutorado: A Profa.

25

Christianne contextualizou aos membros o conteúdo e objetivos do edital, e iniciou a

26

discussão sobre como o programa deverá proceder para concorrer à chamada, sendo então

27

sugerida a criação de uma comissão composta por um representante da área de lavra de

28

minas, um da área de tratamento de minérios e a coordenadora do PPGEM. A sugestão foi

29

aceita por unanimidade, sendo indicados os professores Hernani Mota e Rosa Malena

30

como representantes das áreas na comissão. A comissão será responsável pelo estudo e

31

atendimento dos critérios dispostos no edital. 3. Ensino Remoto Emergencial 2020-1: i)

32

MIN707 – Projeto de mineração avançado: a Profa. Christianne informou que o Prof.

33

Adilson Curi não se disponibilizou para lecionar a disciplina MIN707 no ERE, e como a

34

disciplina é obrigatória e teve uma demanda grande por cursá-la por parte dos alunos, seria

35

importante o PPGEM indicar outro professor para ministrá-la. Após contextualização e

36

discussão, o colegiado decidiu, por unanimidade, suspender temporariamente as aulas da

37

disciplina com previsão de retomada em 02 de setembro, e consultar o Prof. Felipe Ribeiro

38

sobre a possibilidade de assumir a disciplina. ii) MIN702 – Avaliação econômica de

39

empreendimentos de mineração: a Profa. Christianne informou ao colegiado que o Prof.

40

Carlos Arroyo ministrou a disciplina de forma concentrada no mês de maio, tal como o

41

planejado no início do semestre. Porém, os alunos regulares Jadir Alves, Matheus

42

Leonardi e Rutiane Toledo e a aluna de disciplina isolada Carla Trindade Valio não

43

participaram das atividades da disciplina. A aluna Carla Trindade Valio, não realizou o

44

ajuste de matrícula para o ERE 2020-1 e não respondeu aos e-mails solicitando a

45

confirmação da matrícula nas disciplinas, configurando abandono. Após discussão, o

46

colegiado decidiu consultar os alunos regulares citados e do Prof. Carlos Arroyo visando a

47

solução da situação exposta. 4. Análise de requerimentos: i) JÉSSICA TAVARES DA

48

CUNHA, cancelamento de matrícula: aprovado por unanimidade. ii) TIANY GUEDES

49

COTA, matrícula em elaboração de tese ou dissertação: a discente irá cumprir os créditos

50

faltantes em outros programas que ofertam disciplinas relacionadas ao seu projeto de

51

pesquisa. iii) WELLINGTON RIBEIRO MOREIRA, cancelamento do trancamento do

52

período 2020-1 e matrícula na disciplina MIN723 – Tópicos especiais em tratamento de

53

minérios - processamento químico: aprovado por unanimidade. iv) RAFAEL ANTÔNIO

54

DE MORAES FERREIRA, prorrogação do prazo para defesa: aprovada a prorrogação de

55

dois meses. v) OSWALDO AUGUSTO DE ABREU QUEIROZ, prorrogação do prazo

56

para defesa: aprovada a prorrogação de dois meses. vi) LUMA ALVARENGA

57

CARVALHO DE VASCONCELOS, prorrogação da bolsa conforme a Portaria nº 20/2020

58

da FAPEMIG: a solicitação foi indeferida por unanimidade, uma vez que há alunos

59

aprovados no processo seletivo de doutorado que não serão contemplados com bolsa. vii)

60

JACINTO TCHIPA DANIEL CUMENA, troca de orientação: com cinco votos favoráveis

61

e uma abstenção foi aprovado como novo orientador o Prof. José Aurélio, com

62

coorientação do Prof. Vladmir Kronemberger. vii) PABLO AUGUSTO REIS BATISTA,

63

troca de orientação e cancelamento da matrícula na disciplina MIN730 – Mecânica dos

64

solos avançada: a solicitação foi aprovada por unanimidade, sendo a nova orientação pelo

65

Prof. Felipe Ribeiro condicionada à manifestação do professor e envio da nova proposta de

66

projeto de pesquisa. viii) ISABELA DOS SANTOS STOPA, marcação de banca para

67

defesa de dissertação: aprovada por unanimidade. ix) OSVAIL ANDRÉ QUAGLIO,

68

marcação de banca para defesa de tese: aprovada por unanimidade. x) DÉBORA

69

MAGALHÃES CHÁCARA, marcação de banca para defesa de dissertação: aprovada por

70

unanimidade, condicionado ao envio do comprovante de submissão. xi) TONIMAR

71

MENDES DE OLIVEIRA, marcação de banca para qualificação de mestrado: aprovada

72

por unanimidade, com a indicação do Prof. José Aurélio para suplente. xii) FELIPE DE

73

ORQUIZA MILHOMEM, marcação de banca para defesa de tese: aprovada por

74

unanimidade. xiii) HERMANDO BRITO, matrícula em disciplina isolada: aprovada por

75

unanimidade a matrícula na disciplina MIN723 – Tópicos especiais em tratamento de

76

minérios - processamento químico. 5. Distribuição de bolsas de doutorado: A

77

distribuição proposta seguiu a classificação no processo seletivo, por área de concentração,

78

sendo aprovada a seguinte distribuição. Guilherme Alzamora Mendonça – FAPEMIG;

79

Amanda de Barros Pereira – CAPES; Juscelino Mendes Prado – UFOP; Júnia Toledo

80

Fagundes – UFOP; o doutorando Fellipe Rogério Tavares Carvalho será contemplado com

81

a bolsa FAPEMIG que será liberada pela Luma Alvarenga no início do ano. 6. Análise e

82

deliberação do calendário 2020 do PPGEM: Após apreciação, foi sugerida a exclusão

83

da semana de seminário de qualificação e definição de uma data limite para realização do

84

exame de qualificação, sendo o calendário aprovado por unanimidade.

85

assuntos: O discente Pablo apresentou dois questionamentos: i) Se o aluno que foi bolsista

86

por algum tempo, mas não é possui mais bolsa tem a obrigatoriedade de participar da

87

mostra de pós-graduação da UFOP. A TAE Ludimilla esclareceu ao discente, que qualquer

88

aluno que tenha sido contemplado com bolsa por qualquer período deve apresentar na

89

mostra de pós-graduação. ii) Como está funcionando o uso dos laboratórios de informática

90

durante a pandemia, pois alguns alunos não estão tendo acesso aos softwares disponíveis

91

nos laboratórios, prejudicando o andamento dos projetos de pesquisa. O Prof. Hernani

92

informou que as providências para contornar esse problema já estão sendo tomadas junto

93

ao NTI e às empresas fornecedoras das licenças. Esgotada a pauta, a Sra. presidente

94

agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às dezenove horas e quarenta minutos,

95

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

96

Presidente do CPPGEM.

Ludimilla Thaís Alves
Secretária do PPGEM

7. Outros

Prof. Christianne de Lyra Nogueira
Presidente do CPPGEM

