
ATA DA 185ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA MINERAL

Aos dez dias do mês de setembro de dois mil e vinte, às quatorze horas e sete minutos, por 1 

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

Engenharia Mineral, sob a presidência da Profa. Christianne de Lyra Nogueira. Além da 3 

Senhora Presidente, estiveram presentes os professores Hernani Mota de Lima, José 4 

Aurélio Medeiros da Luz, o representante discente Pablo Augusto Reis Batista e a 5 

representante técnico-administrativa Ludimilla Thaís Alves. A Profa. Érica Linhares Reis 6 

justificou a sua ausência. Havendo número legal de membros, a presidente deu início aos 7 

trabalhos. A reunião consistiu dos seguintes pontos integrantes do Expediente e Ordem do 8 

Dia: I – EXPEDIENTE: 1. Apreciação das atas da 182ª, 183ª e 184ª Reunião 9 

Ordinária do PPGEM: Após discussão, as atas da 182ª e 183ª Reunião Ordinária foram 10 

aprovadas por unanimidade e a ata da 184ª Reunião Ordinária foi retirada de pauta. 11 

2. Comunicados: O Prof. José Aurélio informou que a defesa de tese do Felipe 12 

Milhomem ocorreu tranquilamente. O Prof. Hernani informou que a comissão, instituída 13 

por este colegiado, está em negociação para celebração do convênio Vale/ITV e PPGEM. 14 

A Profa. Christianne comunicou que os discentes Jadir Alves, Matheus Leonardi e Rutiane 15 

Toledo terão acesso à gravação das aulas da disciplina MIN702 – Avaliação Econômica de 16 

Empreendimentos de Mineração e que o professor Carlos Arroyo irá agendar aulas 17 

síncronas e aplicar as atividades avaliativas aos alunos, conforme informado pelo 18 

professor. A Profa. Christianne informou, ainda que o professor Filipe Ribeiro aceitou 19 

ministrar a disciplina MIN707. A TAE Ludimilla informou que foram realizados 20 

questionamentos sobre o modelo da folha de aprovação disponibilizada no SEI, pois não 21 

constam informações como a natureza do trabalho. Diante do exposto, a coordenação irá 22 

realizar uma consulta à PROPPI e ao SISBIN sobre a possibilidade de alteração do modelo 23 

da folha de aprovação para inclusão da natureza do trabalho de conclusão. II – ORDEM 24 

DO DIA: 1. Apreciação sobre a proposta de alteração da resolução CEPE 7320: A 25 

Profa. Christianne realizou a apresentação da proposta de alteração ao colegiado, após 26 

análise da minuta, o colegiado se manifestou favorável às alterações propostas. 2. 27 

Estratégia de acompanhamento e avaliação dos egressos do PPGEM: A Profa. 28 

Christianne iniciou a discussão contextualizando a demanda para elaboração de uma 29 

estratégia de acompanhamento dos egressos incluída na proposta de projeto no âmbito da 30 

Chamada CNPq Nº 25/2020 e apresentando ao colegiado a minuta de resolução que dispõe 31 

sobre a política de acompanhamento de egressos do PPGEM. Após apreciação e sugestões 32 

de alteração, a minuta foi aprovada por unanimidade. 3. Apreciação dos planos de ensino 33 

para o ERE 2020-1: A Profa. Christianne informou que os professores entregaram os 34 



planos de ensino, conforme solicitado, e que todos estão em conformidade com a 35 

Resolução CPPGEM Nº 01/2020 que dispõe sobre o planejamento do Ensino Remoto 36 

Emergencial (ERE) do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mineral (PPGEM). 4. 37 

Análise de requerimentos: i) DANIEL GERALDO DA CRUZ, marcação de banca para 38 

defesa de tese: aprovado por unanimidade. ii) RODRIGO CORREIA BARBOSA, 39 

marcação de banca para defesa de dissertação: aprovado por unanimidade. iii) THIAGO 40 

DUARTE FIGUEIREDO, marcação de banca para qualificação de mestrado: aprovado por 41 

unanimidade. iv) CAIO OLIVEIRA RODRIGUES, solicitação de continuidade de bolsa 42 

durante período de ausência do país para realização de intercâmbio: após apreciação das 43 

justificativas e do planejamento das atividades acadêmicas durante o período de 44 

intercâmbio, o colegiado considerou pertinente a solicitação e aprovou, por unanimidade, a 45 

solicitação do aluno de manutenção da bolsa UFOP de mestrado durante o afastamento do 46 

país. Diante da decisão, a coordenação irá encaminhar a solicitação de manutenção da 47 

bolsa para análise e parecer da PROPPI. 5. Outros assuntos: i) Solicitação de prorrogação 48 

do prazo para defesa do discente JOSÉ HAMILTON RESENDE TAVARES: aprovada 49 

por unanimidade a prorrogação para a defesa da dissertação até dezembro de 2020. A 50 

qualificação deverá ser realizada até outubro, para se adequar ao prazo estabelecido. ii) 51 

Solicitação de prorrogação do prazo para defesa do discente BRENO MARTINS DOS 52 

SANTOS: aprovada por unanimidade a prorrogação para a defesa da dissertação até 53 

dezembro de 2020. A qualificação deverá ser realizada até outubro, para se adequar ao 54 

prazo estabelecido. iii) Solicitação de prorrogação do prazo para defesa da discente 55 

PATRÍCIA ROCHA MACIEL FERNANDES: aprovada por unanimidade a prorrogação 56 

para a defesa da tese até abril de 2021. Esgotada a pauta, a Sra. presidente agradeceu a 57 

presença de todos e encerrou a reunião às dezesseis horas e trinta minutos, da qual lavrou-58 

se a presente ata que se aprovada vai assinada pela Secretária e pela Presidente do 59 

CPPGEM. 60 

 

 

Ludimilla Thaís Alves  Prof. Christianne de Lyra Nogueira 

Secretária do PPGEM  Presidente do CPPGE 

 

   

                                                                               

 


