
 

 

ATA DA ASSEMBLEIA DEPARTAMENTAL DO DEPARTAMENTO DE 1 

ENGENHARIA DE MINAS/ESCOLA DE MINAS/UFOP 2 
No dia 16 de fevereiro do ano de dois mil e dezessete, às quatorze horas e vinte 3 

minutos, na sala 02 do DEMIN, realizou-se a Assembleia Departamental do DEMIN, 4 

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

compareceram os professores Carlos Alberto Pereira, Christianne de Lyra Nogueira, 6 

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

Fernando Miranda, José Margarida da Silva, Milene Sabino Lana, Otávia Martins Silva 8 

Rodrigues, Rodrigo Peluci de Figueiredo, Rosa Malena Fernandes Lima, Waldyr Lopes 9 

de Oliveira Filho e o discente Guilherme Bernardes de Castro. O professor Milton 10 

Brigolini Neme justificou ausência. Havendo “quorum”, o Presidente deu início à 11 

reunião. EXPEDIENTE: 01. Apreciação e deliberação das atas das reuniões 12 

realizadas em 03/11/2016 e 24/01/2017. O Presidente colocou em discussão a ata da 13 

assembleia realizada em 03/11/2016. Foram feitas as seguintes alterações: na linha 40, 14 

onde se lê: “(...) em um congresso em Belo Horizonte”, leia-se “do 24º Congresso 15 

mundial de mineração, realizado no período 18 a 21 de outubro de 2016, no Rio de 16 

Janeiro”; na linha 64, onde se lê “(...) hoje e amanhã”, leia-se “nos dias 03 e 04 de 17 

novembro de 2017”; na linha 66, onde se lê “O Presidente pediu (...)”, leia-se “O Prof. 18 

José Aurélio pediu (...)”. A seguir, a ata foi colocada em votação, tendo sido aprovada 19 

por unanimidade. O Presidente colocou em discussão a ata da assembleia realizada em 20 

24/01/2017. Foram feitas as seguintes alterações: na linha 26, onde se lê “(...) Roberto 21 

Costa (...)”, leia-se “(...) Roberto Costa, este já falecido (...)”; na linha 60, onde se lê 22 

“(...) o diretor da área de Geologia e Lavra (...)”, leia-se “(...) o gerente geral de curto r 23 

longo prazo (...)”; na linha 152, acrescentar o que se segue: “O Prof. José Margarida 24 

salientou que é necessário fazer a recomposição dos planos de ensino, monitorias e 25 

excursões curriculares, em função das adequações no calendário acadêmico, aprovadas 26 

pela Resolução CEPE 7.010; informou que a próxima reunião do CEPE ocorrerá no dia 27 

15/02/2017”. A seguir, a ata foi colocada em votação, tendo sido aprovada com duas 28 

abstenções. 02. Comunicações. O Presidente deixou a palavra livre para as 29 

comunicações. A Prof.ª Christianne comunicou a sua participação como membro titular 30 

em banca de concurso na Universidade Federal de Itajubá – campus de Itabira – a partir 31 

do dia 07 de março de 2017, área Geotecnia/Mecânica dos solos. A Prof.ª Rosa 32 

comunicou que está encerrando o processo seletivo do mestrado e solicitou aos 33 

professores envolvidos no referido processo que encaminhem os resultados até o 34 

próximo dia 17 de fevereiro de 2017. O aluno Guilherme comunicou a realização do 35 

campeonato Taça Rosa Malena; comunicouse também que os alunos estão reclamando 36 

do barulho do resfriador do aparelho de raios-X, o Chiller, na sala de aula. O Prof. José 37 

Fernando comunicou que fez orçamento para a confraternização do DEMIN; manifestou 38 

estar chateado pelo fato de a Casa do ex-aluno estar cobrando pela utilização do seu 39 

espaço físico; ficou acordado que a confraternização acontecerá depois do feriado do 40 

carnaval. O Prof. Carlos Alberto comunicou que será avô. O Prof. José Margarida 41 

comunicou que participou do encontro de lideranças do CONFEA; foi reeleito diretor 42 

do CREA/MG; participará como membro titular da banca de concurso da UFBA; 43 

relatou o caso do ex-aluno do curso de Engenharia de Minas da UFOP que, ao se dirigir 44 

ao CREA/GO para fazer seu registro, foi informado de que a UFOP não está cadastrada 45 

no CREA/GO. O Presidente comunicou o fechamento das datas do concurso regido pelo 46 

edital PROAD nº 75, de 30 de agosto de 2016, a saber: para a área de Tratamento de 47 

Minérios, as provas serão realizadas nos dias 28, 29 e 30 de março de 2017; para a área 48 

de Operações Mineiras, as provas serão realizadas nos dias 13, 14 e 15 de março de 49 



 

 

2017; para a área de Pesquisa Mineral, as provas serão realizadas nos dias 20, 21 e 22 50 

de março de 2017; comunicou, ainda, que foi procurado pelo Centro de Tecnologia 51 

Mineral – CETEM, que propôs convênio com o DEMIN. Por fim, o Presidente 52 

comunicou que o Prof. Wilson está se recuperando bem da cirurgia a que foi submetido 53 

e que a Prof.ª Flávia Gomes Pinto foi incumbida de substituí-lo no período de 54 

afastamento. O Prof. Hernani comunicou a realização da reunião com a equipe da Anglo 55 

american, como informado na assembleia anterior. O Prof. Hernani comunicou que a 56 

equipe manifestou interesse em estabelecer parcerias especialmente com a pós-57 

graduação, além da possibilidade de os alunos do curso de Engenharia de Minas da 58 

UFOP realizarem estágio nas dependências da companhia. Ficou acordado que será 59 

agendada uma visita do DEMIN a fim de conhecer o projeto de minério de ferro Minas-60 

Rio; o professor comunicou ainda a visita do ex-aluno do curso de Engenharia de Minas 61 

da UFOP, Charles, que hoje atua na Vale, e de João Filipe, instrutor do datamine, que se 62 

disponibilizaram a colocar em funcionamento, sem custos para o DEMIN, o laboratório 63 

de projeto de mina através da licença de uso do software para treinamento dos alunos do 64 

departamento. ORDEM DO DIA: 01. Entrega, discussão e deliberação sobre os 65 

planos de ensino das disciplinas oferecidas pelo DEMIN - 2017/01. Com a anuência 66 

dos presentes, o Presidente retirou este assunto da ordem do dia, uma vez que o 67 

calendário acadêmico para 2017 ainda não foi divulgado. 02. Discussão e deliberação 68 

sobre a proposta de horário das disciplinas oferecidas pelo DEMIN – 2017/01. O 69 

Presidente apresentou o horário para o semestre letivo 2017/01 enviado a este 70 

departamento pela Seção de Ensino da Escola de Minas. Após a conferência, o Prof. Ivo 71 

solicitou a exclusão da turma 12 da disciplina MIN 262 – Introdução à geoestatística e a 72 

alteração do horário da turma 11, na segunda-feira, das 10h10min às 12h para 11h10min 73 

às 12h50min; na quinta-feira, o horário das 10h10min às 12h permanece inalterado; 74 

para a disciplina MIN 256 – Processamento de minerais I, o Prof. Carlos Alberto 75 

solicitou que sejam zeradas as vagas das turmas 42 e 44; a Prof.ª Érica comunicou que, 76 

em acordo com o Prof. Geraldo (DEMET), alterou o horário e o dia da aula teórica da 77 

disciplina MIN 257 – Processamento de minerais II (T41 e T42), da seguinte forma: de 78 

segunda-feira, das 16h10min às 18h para sexta-feira, das 13h30min às 15h10min. A 79 

Prof.ª Otávia solicitou que seja enfatizado para a Sr.ª Adriana que, para as disciplinas de 80 

Processamento de minerais, as turmas pares sejam abertas apenas quando as turmas 81 

ímpares estiverem completamente preenchidas. Colocadas em votação, as solicitações 82 

de alteração foram aprovadas por unanimidade. A seguir, o Presidente fez a leitura das 83 

disciplinas que serão ministradas pelo DEMIN em 2017/01, bem como os respectivos 84 

professores que as lecionarão: MIN100 - Introdução à Engenharia de Minas – Prof. 85 

Hernani Mota de Lima; MIN101 – Processos em Mineração – Prof. Wilson Trigueiro de 86 

Sousa; MIN102 – Tratamento de Efluentes na Mineração – Prof.ª Érica Linhares Reis; 87 

MIN107 – Engenharia nos Processos de Mineração – Prof. Wilson Trigueiro de Sousa; 88 

MIN108 – Mecânica dos Sólidos – Prof. Rodrigo Peluci de Figueiredo; MIN109 – 89 

Projeto de Mineração – Prof. Adilson Curi; MIN110 – Condicionamento das Minas – 90 

Prof. Milton Brigolini Neme; MIN111 – Mecânica das Rochas – Prof.ª Christianne de 91 

Lyra Nogueira; MIN112 – Operações Mineiras – Prof.ª Flávia Gomes Pinto; MIN113 – 92 

Lavra de Mina a Céu Aberto – Prof. Wilson Trigueiro de Sousa; MIN114 – Lavra 93 

Subterrânea – Prof. José Margarida da Silva; MIN115 – Metodologia Científica em 94 

Engenharia de Minas – Prof. Carlos Alberto Pereira; MIN204 – Pesquisa Mineral I – 95 

Prof.  Hermando Brito; MIN205 – Pesquisa Mineral II – Prof. Hermando Brito; 96 

MIN206 – Caracterização Tecnológica dos Minérios (T31-T32 e T33) – Prof.ª Rosa 97 

Malena Fernandes Lima; MIN213 – Engenharia Ambiental – Prof. José Fernando 98 

Miranda; MIN 215 – Geotecnia – Prof. Waldy Lopes de Oliveira Filho; MIN225 – 99 



 

 

Estabilidade de Escavações Subterrâneas – Prof. José Margarida da Silva; MIN227 – 100 

Desenvolvimento Mineiro – Prof. Hernani Mota de Lima; MIN235 – Pesquisa 101 

Operacional – Prof. Ivo Eyer Cabral; MIN238 – Engenharia de Processos – Prof. José 102 

Aurélio Medeiros da Luz; MIN243 – Estabilidade de Taludes – Prof.ª Milene Sabino 103 

Lana; MIN256 – Processamento de Minerais I (41-42) – Prof. Carlos Alberto Pereira; 104 

MIN256 – Processamento de Minerais I (43/44-T) – Prof. Carlos Alberto Pereira; 105 

MIN257 – Processamento de  Minerais II (41-42) – Prof.ª Érica Linhares Reis; MIN257 106 

– Processamento de Minerais II (43-44) – Prof. José Aurélio Medeiros da Luz; MIN258 107 

– Processamento de Minerais III (41/42/43/44 – turmas teóricas e práticas) – Prof.ª 108 

Otávia Martins Silva Rodrigues; MIN262 – Introdução à Geoestatística (T11 e T12) – 109 

Prof. Ivo Eyer Cabral; MIN392 – Estágio Supervisionado – Prof. Milton Brigolini 110 

Neme; MIN490 – Trabalho de Conclusão de Curso I – Prof. José Fernando Miranda; 111 

MIN491 – Trabalho de Conclusão de Curso II – Prof. José Fernando Miranda. O 112 

Presidente aproveitou a oportunidade para perguntar aos presentes se eles tinham 113 

notícias do Prof. Milton, se ele tem aparecido no DEMIN, se tem ministrado suas aulas. 114 

Houve uma discussão sobre a situação de saúde do Prof. Milton, que há bastante tempo 115 

tem refletido negativamente no desempenho de seus encargos didáticos, especialmente 116 

no andamento da disciplina MIN 110 – Condicionamento das minas. Após a discussão, 117 

ficou decidido que os professores da área de lavra farão uma reunião para decidir quem 118 

assumirá a disciplina MIN 110. Em seguida, será comunicado ao Prof. Milton a decisão 119 

da referida reunião e o devido encaminhamento no âmbito administrativo, enquanto o 120 

professor se afasta para tratamento de saúde. 03. Discussão e deliberação sobre 121 

disciplinas eletivas oferecidas pelo DEMIN – 2017/01. O aluno Guilherme pediu que 122 

seja oferecido o maior número possível de disciplinas eletivas. A assembleia informou 123 

ao aluno que algumas disciplinas eletivas que constam na grade curricular nunca foram 124 

oferecidas ora porque os atuais professores não têm disponibilidade ora porque os 125 

professores que as propuseram não se encontram mais no DEMIN ora porque não há 126 

espaço apropriado. Esse é o caso das disciplinas MIN 214 – Introdução à análise 127 

estatística de experimentos; MIN 266 – Mineração e sociedade e MIN 300 – Lavra e 128 

beneficiamento de rochas ornamentais. Sobre a disciplina eletiva MIN 216 – 129 

Dimensionamento de escavações em rochas, a assembleia informou que esta disciplina 130 

está sendo oferecida em 2016/02 e será oferecida em 2017/01 pela professora 131 

credenciada Tatiana Barreto dos Santos; sobre a disciplina eletiva MIN 208 – 132 

Hidrologia de águas subterrâneas foi sugerido pela Assembleia que os alunos 133 

interessados cursem a disciplina eletiva GEO 293 – Hidrogeologia. A seguir, o 134 

Presidente colocou em discussão as disciplinas eletivas que serão ministradas em 135 

2017/01. Ficou deliberado que serão oferecidas as seguintes disciplinas: MIN 102 – 136 

Tratamento de efluentes na mineração – Prof.ª Érica Linhares Reis; MIN 105 – 137 

Recuperação de áreas degradadas pela mineração – Prof. Hernani Mota de Lima; 138 

MIN207 – Computação básica aplicada à Engenharia de Minas – Prof. Milton Brigolini 139 

Neme; MIN 212 – Projetos de lavra subterrânea – Prof. José Margarida da Silva; 140 

MIN216 – Dimensionamento de escavações em rocha – Prof.ª Tatiana Barreto dos 141 

Santos; MIN 220 – Manejo de estéreis e rejeitos de minerais – Prof. Waldyr Lopes de 142 

Oliveira Filho; MIN238 – Engenharia de Processos – Prof. José Aurélio Medeiros da 143 

Luz. O professor substituto Hermando Brito se disponibilizou a ministrar a disciplina 144 

eletiva MIN 208 – Hidrologia de águas subterrâneas – Prof. Hermando Brito. Ainda 145 

dentro da pauta sobre as disciplinas eletivas, o Prof. Waldyr comunicou que está em 146 

fase de criação a disciplina Geotecnia aplicada. O Prof. Carlos Alberto informou que 147 

leva cerca de um ano a tramitação do processo de criação e inclusão de uma nova 148 

disciplina no rol das disciplinas eletivas na grade curricular de um curso. 04. Discussão 149 



 

 

e deliberação sobre escolha do tema para participação do DEMIN no Fórum de 150 
Ciência e Tecnologia da Escola de Minas - FCTEM 2017. Com a palavra, a Prof.ª 151 

Otávia informou que o FCTEM, em 2017, abre o debate sobre o tema “Desafios à 152 

formação na engenharia e arquitetura frente às inovações tecnológicas e sustentáveis”. 153 

O evento ocorrerá nos dias 4, 5 e 6 de outubro de 2017. A contribuição de cada 154 

departamento da Escola de Minas, em palestras, mesas redondas ou colóquios, gira em 155 

torno de um subtema, que, no caso do DEMIN é “Inovação e Empreendedorismo na 156 

Mineração”. A Prof.ª Otávia comunicou que precisa de dois colaboradores na comissão 157 

de organização do FCTEM no DEMIN. A Prof.ª Érica se dispôs a participar da referida 158 

comissão. A Prof.ª Otávia enfatizou que precisa enviar urgentemente indicações de 159 

nomes de palestrantes para o projeto de pedido de auxílio financeiro a eventos da 160 

FAPEMIG. A assembleia indicou os seguintes nomes: J. P. Botelho, Carlos Antônio 161 

Reyes Ramos, Wilfred Brandt e Wanderson Roberto Pereira. 04. Outros assuntos. O 162 

Presidente comunicou que, visando à agilidade no trâmite, e que não havia tempo hábil 163 

para realização da Assembleia Departamental, precisou tomar a decisão de aprovação 164 

dos projetos coordenados pelo Prof. Carlos Alberto via ad referendum. Com a palavra, 165 

o Prof. Carlos Alberto explicou sobre os projetos 1) Oficina de ciência e cidadania em 166 

bibliotecas do morro São Sebastião; 2) Educação e arte para crianças; 3) Pesquisa, 167 

formação, educação, cultura e restauração. Colocados em votação, os projetos foram 168 

aprovados por unanimidade. O Prof. José Fernando comunicou que a CPPD está 169 

preparando uma estrutura, junto ao NTI, para que os pedidos de progressão funcional 170 

dos professores possam ser feitos via internet; comunicou, ainda, que participou de uma 171 

comissão de plágio; o Prof. Carlos Alberto comunicou que estão vigentes as novas 172 

normas de regulamentação da participação de docentes, técnicos administrativos e 173 

discentes em projetos com suporte das Fundações de Apoio da UFOP; a Resolução 174 

CEPE N.º4.600, de 19 de outubro de 2011, foi revogada pela Resolução CEPE Nº 175 

7.000, de 06 de dezembro de 2016. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu 176 

a presença de todos e encerrou a reunião às dezesseis horas e vinte minutos. Ouro Preto, 177 

16 de fevereiro de 2017. Presidente: Prof. José Aurélio Medeiros da Luz. Secretária: 178 

Renata Aparecida Toledo Florencio. ATA APROVADA NA ASSEMBLEIA 179 

DEPARTAMENTAL REALIZADA NO DIA 24 DE MARÇO DE 2017. 180 


