
 

 

ATA DA ASSEMBLEIA DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE 1 

MINAS/ESCOLA DE MINAS/UFOP 2 
No dia 15 de maio do ano de dois mil e dezessete, às quinze horas e doze minutos, na 3 

sala 02 do DEMIN, realizou-se a Assembleia Departamental do DEMIN, tendo como 4 

presidente o Professor José Aurélio Medeiros da Luz. Além do Presidente, 5 

compareceram os professores Adilson Curi, Christianne de Lyra Nogueira, Érica 6 

Linhares Reis, Hermando Brito, Hernani Mota de Lima, Ivo Eyer Cabral, José Fernando 7 

Miranda, José Margarida da Silva, Milene Sabino Lana, Rosa Malena Fernandes Lima, 8 

Waldyr Lopes de Oliveira Filho e o discente Guilherme Bernardes de Castro. A Prof.ª 9 

Flávia Gomes Pinto justificou ausência. Havendo “quorum”, o Presidente deu início à 10 

reunião. EXPEDIENTE: Comunicações: O Presidente deixou a palavra livre para as 11 

comunicações. A Prof.ª Christianne comunicou que foi convidada para ministrar uma 12 

palestra aos alunos ingressantes do curso de Engenharia Civil da Universidade Federal 13 

de São João del-Rei – UFSJ – no próximo dia 19 de maio. O Prof. José Fernando 14 

comunicou que adota prazo limite para que os alunos entreguem o TCC e que 32 (trinta 15 

e dois) alunos entregaram o trabalho. A Prof.ª Milene comunicou que, juntamente com a 16 

Prof.ª Rosa, vai participar da avaliação quadrienal (2013 a 2016) dos cursos de mestrado 17 

profissional, em Brasília, no período de 31/07/2017 a 02/08/2017. A Prof.ª Milene 18 

avaliará o grupo das Engenharias I e a Prof.ª Rosa, o grupo das Engenharias II. O Prof. 19 

José Margarida comunicou que participará da Reunião Nacional das Câmaras de 20 

Geologia e Minas, em São Paulo, de 17/05/2017 a 19/05/2017; comunicou que começa, 21 

hoje, a Semana de Recepção de Calouros; por fim, comunicou que algumas associações 22 

de geólogos manifestaram, através de uma moção, repúdio ao programa de TV que 23 

atacou o curso de Geologia da Universidade Federal do Pampa – Unipampa – e os 24 

docentes de uma forma geral, em Caçapava do Sul-RS. O Prof. José Aurélio comunicou 25 

que acontecerá, no próximo dia 17 de maio, às 14h, a solenidade de inauguração do 26 

Prédio Laboratorial do ITV. ORDEM DO DIA: 01. Discussão e deliberação de 27 

minuta de edital para reabertura de concurso de professor efetivo – área 28 
Tratamento de Minérios. Houve uma discussão sobre a inclusão da graduação em 29 

Engenharia Química e do Doutorado na área de Tecnologia Mineral no item “titulação 30 

exigida” da minuta do edital para concurso de professor efetivo, área Tratamento de 31 

Minérios. Após análise, foram colocadas em votação as referidas inclusões, passando o 32 

item “titulação exigida” constar com o seguinte texto na minuta do referido edital: 33 

“Titulação exigida: Graduação em Engenharia de Minas e/ou Engenharia Metalúrgica 34 

e/ou Engenharia Química e Doutorado na área de Tecnologia Mineral”. As inclusões 35 

foram aprovadas por unanimidade, com uma abstenção, a do Prof. José Aurélio. 02. 36 

Discussão e deliberação sobre termo de cooperação entre CETEM e 37 
DEMIN/UFOP. O Presidente disse que se trata de um termo de cooperação amplo, que 38 

abarcará planos específicos de trabalho a serem apensados futuramente; disse, ainda, 39 

que, por parte do DEMIN, a execução e a fiscalização do termo caberá ao Prof. Wilson 40 

Trigueiro de Sousa; salientou como positiva a ampliação das possibilidades de vagas 41 

para estágio a serem oferecidas aos estudantes do curso de Engenharia de Minas na 42 

vigência deste termo. A Prof.ª Christianne levantou alguns problemas na redação do 43 

termo. Feita a discussão da matéria, o Presidente propôs que, após os ajustes no texto do 44 

referido termo, seja dado o devido encaminhamento administrativo. A proposta foi 45 

aprovada por unanimidade. 03. Indicação de novo membro (ou recondução da Prof.ª 46 

Érica Linhares Reis) para representar o DEMIN junto ao CEAMB. O Presidente 47 

apresentou o ofício OF.CEAMB. Nº015/2017 no qual é informado que o mandato da 48 

Prof.ª Érica como representante do DEMIN junto ao CEAMB terminará no dia 49 
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01/06/2017; como a referida professora se encontra em seu primeiro mandato, foi 50 

informado que ela poderá ser reconduzida. Consultada pelo Presidente, a Prof.ª Érica 51 

manifestou interesse na recondução. Colocada em votação, foi aprovada por 52 

unanimidade a recondução da Prof.ª Érica como representante do DEMIN junto ao 53 

CEAMB. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e 54 

encerrou a reunião às quinze horas e cinquenta e cinco minutos. Ouro Preto, 15 de maio 55 

de 2017. Presidente: Prof. José Aurélio Medeiros da Luz. Secretária: Renata Aparecida 56 

Toledo Florencio.   57 
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