ATA DA 186ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓSGRADUAÇÃO EM ENGENHARIA MINERAL
1

Aos sete dias do mês de setembro de dois mil e vinte, às nove horas e quarenta 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

Apreciação das atas da 184ª e 185ª Reunião Ordinária do PPGEM: Após discussão a

10

ata da 184ª Reunião Ordinária foi aprovada por unanimidade e a ata da 185ª Reunião

11

Ordinária foi aprovada com uma abstenção. 2. Comunicados: A Profa. Christianne

12

informou que na última reunião da Câmara de Pós-Graduação de 05 de outubro, o Pró-

13

Reitor Sérgio Aquino apresentou o edital Capes n° 18-2020 - Programa de

14

Desenvolvimento da Pós-Graduação (PDPG) – Parcerias Estratégicas nos Estados, que

15

trata do desenvolvimento dos programas de nota 3 e 4. Ele informou que uma das áreas

16

temáticas deste edital se refere a “Cadeia Mínero-Química do Lítio” e que os programas

17

interessados devem encaminhar as propostas à PROPP até o dia 13 de outubro. A Profa.

18

Christianne informou também que o projeto elaborado pela comissão indicada por este

19

colegiado para atender a Chamada CNPq Nº 25/2020 foi encaminhado. Foram solicitadas

20

no âmbito deste edital 6 bolsas de doutorado e 10 bolsas de mestrado.. II – ORDEM DO

21

DIA: 1. Definição das disciplinas a serem ofertadas no período letivo 2020-2: Após

22

consulta prévia aos professores e análise do colegiado, foram definidas as seguintes

23

disciplinas para serem ofertada no ERE 2020-2. MIN712 – Programação Matemática –

24

Prof. Elton Destro; MIN714 – Simulação de Operações Mineiras – Prof. Ivo Eyer Cabral;

25

MIN715 – Tópicos Especiais em Lavra de Minas: (Processos de Fluxo em Depósitos de

26

Rejeitos e Pilhas de Estéril) – Profa. Christianne Nogueira; MIN717 – Tratamento de

27

Minérios I – Prof. Vladmir Kronemberger; MIN720 – Flotação – Profa. Rosa Malena;

28

MIN735 – Fechamento de Mina – Prof. Hernani Mota; MIN745 – Lavra Subterrânea –

29

Prof. José Margarida; MIN753 – Métodos de Estatística Multivariada – Profa. Tatiana

30

Barreto; MIN756 – Metodologia Científica – Prof. Carlos Alberto e MIN757 – Controle

31

Vibrações e Fragmentação no Desmonte de Rochas – Prof. Carlos Arroyo. Prof. José

32

Aurélio irá ofertar a disciplina MIN749 – Fluidodinâmica do Manuseio de Particulados ou

33

MIN752 – Secagem de Granéis e Combustão Industrial, a depender do resultado da

34

consulta de interesse aos alunos que será realizada pela secretaria do PPGEM. Além disso,

35

foi decidido que serão aceitos requerimentos de matrícula em disciplina isolada para o

36

semestre de 2020-2. 2. Análise e deliberação sobre a minuta do Edital do processo de

37

seleção para a turma 2021 do curso de mestrado do PPGEM: Durante a apreciação da

38

minuta foi colocado em votação a retirada do subitem item j do item 5.5 “Os candidatos

39

que tenham atividade laborativa formal deverão apresentar carta do chefe imediato

40

autorizando sua ausência para desenvolver atividades referentes ao curso”, com três votos

41

contrários a retirada, dois favoráveis e uma abstenção o item foi mantido no edital. Diante

42

do resultado, os professores Hernani e José Aurélio solicitaram que fosse registrado em ata

43

que são contrários a manutenção do item no edital. Foi aprovada a retirada do anexo que

44

discrimina a comissão avaliadora e sua substituição pelo item 6.5 do edital que determina

45

que a comissão avaliadora será constituída pelos professores lotados no DEMIN e que a

46

sua composição será divulgada em um data previamente definida. Após discussão, a

47

minuta do edital foi aprovada por unanimidade. 3. Análise e deliberação sobre propostas

48

de projetos de dissertação turma 2019-2: Retirado de pauta por unanimidade. 4.

49

Alteração da data da reunião da comissão de bolsas e 187ª reunião ordinária: A data

50

da reunião foi alterada de 11 de novembro de 2020 para 04 de novembro 2020. 4. Análise

51

de requerimentos: Não foram recebidos requerimentos para análise. 5. Outros assuntos:

52

i) O Prof. José Aurélio apresentou a solicitação de marcação de banca para qualificação de

53

mestrado do seu orientando Paulo César Gonçalves: aprovada por unanimidade. ii)

54

Solicitação de atualização dos programas de disciplina de MIN702 – Avaliação econômica

55

de empreendimentos de mineração e MIN703 – Desmonte e transporte de rochas: O Prof.

56

Hernani fez as considerações sobre a proposta de alteração encaminhada pelo Prof. Carlos

57

Arroyo, firmando a pertinência destas alterações. Diante do exposto, o colegiado aprovou

58

por unanimidade as alterações propostas. Como na proposta há alteração dos nomes das

59

disciplinas, elas serão registradas no sistema com novos códigos, a saber: MIN757 –

60

Controle de vibrações e fragmentação no desmonte de rochas e MIN758 – Avaliação e

61

declaração de recursos e reservas minerais. Esgotada a pauta, a Sra. presidente agradeceu a

62

presença de todos e encerrou a reunião às onze horas e quarenta minutos, da qual lavrou-se

63

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

Ludimilla Thaís Alves
Secretária do PPGEM

Prof. Christianne de Lyra Nogueira
Presidente do CPPGEM

