
ATA DA ASSEMBLEIA DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE 1 

MINAS/ESCOLA DE MINAS/UFOP 2 
Aos sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, às nove horas 3 

e vinte e quatro minutos, na sala 02 do DEMIN, realizou-se a Assembleia 4 

Departamental do DEMIN, tendo como presidente o Professor José Aurélio Medeiros 5 

da Luz. Além do Presidente, compareceram os professores Carlos Alberto Pereira, 6 

Flávia Gomes Pinto, Hermando Brito, Hernani Mota de Lima, José Fernando Miranda, 7 

José Margarida da Silva, Milton Brigolini Neme, Otávia Martins Silva Rodrigues, 8 

Rodrigo Peluci de Figueiredo, Wilson Trigueiro de Sousa e os discentes Fabio 9 

Vardanega e Letícia Garcia Rezende Genelhú. Justificaram ausência, os professores 10 

Christianne de Lyra Nogueira, Ivo Eyer Cabral, Milene Sabino Lana e Waldyr Lopes de 11 

Oliveira Filho. EXPEDIENTE: 01. Posse do novo representante discente na 12 

ADDEMIN. O Presidente empossou o aluno Fabio Vardanega como novo representante 13 

discente na ADDEMIN, pelo mandato de um ano, conforme Art. 32, ⸹2º, do Estatuto da 14 

UFOP. 02. Apreciação e deliberação da ata da reunião realizada em 02/10/2017. O 15 

Presidente colocou em discussão, página por página, a ata da reunião realizada em 16 

02/10/2017. Colocada em votação, a ata foi aprovada por unanimidade, após a nova 17 

redação sugerida pelo Prof. Milton Brigolini para o item 03, “Outros assuntos”, que 18 

passa a incorporar a seguinte redação: “03. Acompanhamento dos chamados para 19 

manutenção dos computadores pelo NTI. O Prof. Milton perguntou como é feito o 20 

acompanhamento dos chamados feitos junto ao NTI; relatou problemas com o 21 

“Computador Servidor de Licenças”, que é um computador fundamental para que as 22 

aulas de MIN 207 – Computação aplicada à Engenharia de Minas – sejam ministradas; 23 

o Prof. Milton informou que as aulas da referida disciplina não foram lecionadas na 24 

última semana porque os servidores DESWIK e DATAMINE não estavam 25 

funcionando. O Prof. Milton sugeriu que, quando aberto um chamado junto ao NTI, que 26 

seja solicitada prioridade quando se tratar de computador servidor de licenças ou de um 27 

computador que, estando com defeito, interrompa as atividades letivas. O professor 28 

enfatizou que o importante para ele é lecionar a disciplina que lhe foi atribuída quando a 29 

assembleia departamental definiu os encargos didáticos de cada professor para o 30 

semestre letivo 2017/02. O Prof. Milton destacou que o seu objetivo é sugerir e não 31 

interferir em um serviço que está sendo bem prestado pelo NTI a todos da UFOP”. 03. 32 

Comunicações. O Presidente deixou a palavra livre para as comunicações.  O Prof. José 33 

Margarida comunicou que aconteceu a III Semana de Recepção da Escola de Minas, de 34 

16 a 20/10, com maior participação dos alunos de Engenharia de Minas diferentemente 35 

das edições anteriores; no dia 16, a Aula Magna do semestre foi com o Engenheiro de 36 

Minas José Luiz Amarante, ex-aluno e ex-professor da UFOP, integrante da Secretaria 37 

de Mineração, do MME; participou de Reunião do CREA, na UNIFAL, na qual proferiu 38 

palestra a respeito das atribuições profissionais, inclusive o Ensino, no dia 19/10, em 39 

Poços de Caldas; com grata satisfação, esteve em reunião com o Engenheiro de Minas 40 

Claudinei Cruz, coordenador do escritório do DNPM, também ex-aluno da UFOP. O 41 

Prof. José Margarida comunicou, por fim, que foi convidado para participar de mesa de 42 

debate em Salvador, em 17/11, durante o Encontro Nacional de Engenheiros de Minas, 43 

a respeito do Ensino em Engenharia de Minas. A Prof.ª Otávia comunicou que a Prof.ª 44 

Érica teve nenê no dia 29/10. O Prof. Wilson Trigueiro comunicou que o convênio de 45 

cooperação técnica e científica entre o Departamento de Engenharia de Minas da UFOP 46 

e o Centro de Tecnologia Mineral – CETEM, no Rio de Janeiro, foi assinado e já está 47 

em vigência; informou que se trata de um convênio maior, amplo, a partir do qual 48 

poderão ser feitos convênios específicos. Comunicou sua participação em uma banca 49 



examinadora de curso de especialização no Instituto Tecnológico Vale - ITV, em Ouro 50 

Preto, do aluno Juliano Alves dos Reis, com o título "Desmonte Controlado Próximo a 51 

Comunidades Baseado nos Critérios de Iso-vibração e Iso-sustentabilidade - Estudo de 52 

Caso: Mina de Fazendão". Por fim, comunicou que dará entrada, nos próximos dias, no 53 

processo de aposentadoria como servidor público, uma vez que já satisfez todos os 54 

critérios legais exigidos; o Prof. Wilson disse que vinha protelando esse momento, mas 55 

os acontecimentos relacionados ao projeto de reforma da Previdência Social e a 56 

iminente greve dos Técnico-Administrativos em Educação, o fizeram abreviar a 57 

decisão, inicialmente prevista para ocorrer somente no final de fevereiro de 2018. O 58 

discente Fábio comunicou que, a exemplo da iniciativa da PROGRAD, que faz uma 59 

avaliação dos docentes através de uma pesquisa respondida pelos alunos no sistema 60 

Minha UFOP, a Seminas elaborou um questionário para que os alunos de Engenharia de 61 

Minas possam fazer reclamações ou dar sugestões referentes a esse curso. Depois, a 62 

partir dos resultados, a Seminas pretende fazer uma assembleia geral entre professores e 63 

alunos no DEMIN. O Prof. Carlos Alberto sugeriu que haja, no referido questionário, 64 

um espaço para os alunos se identificarem, pois estes têm medo de assumir o que falam. 65 

O Prof. José Aurélio sugeriu um questionário que inclua uma auto-avaliação do aluno. 66 

A Prof.ª Flávia considera que não há necessidade de o aluno se identificar porque ele 67 

pode se sentir intimidado. O discente Fábio comunicou, ainda, que acontecerá, no dia 68 

19/11, o 3º Torneio Taça Rosa Malena; nos dias 12/11 e 03/12 acontecerão os treinos 69 

para  a primeira edição interna do Mining Games organizada pela equipe do Mining 70 

Team UFOP, que ocorrerá no dia 17/12, às 14 horas. O Prof. Carlos Alberto comunicou 71 

a defesa de mestrado do seu aluno João Paulo Sousa Coelho, no dia 16/11, às 9h; 72 

comunicou, ainda, o encontro de corais nos dias 17 e 18/11, às 19h, na Igreja Nossa 73 

Senhora do Carmo; o Prof. Carlos Alberto comunicou que enviou, por e-mail, uma 74 

planilha referente às Atividades Acadêmicas Científicas Culturais – AACC – para 75 

conhecimento; além disso, enviou um modelo para atualização dos planos de aula e 76 

programas das disciplinas; estabeleceu um prazo de dez dias para o encaminhamento 77 

dos referidos planos e programas devidamente ajustados ao CEMIN; por fim, o Prof. 78 

Carlos Alberto sugeriu que os professores que coordenam laboratórios maiores no 79 

DEMIN desenvolvam mais projetos de iniciação científica. A discente Letícia destacou 80 

que a participação dos alunos como membros da Seminas não está incluída na planilha 81 

AACC para contagem de horas aula. O Presidente parabenizou o Prof. Hernani pela 82 

posse na função de Vice-Diretor da Escola de Minas; comunicou que nos próximos três 83 

dias estará em Brasília para avaliação dos cursos de pós-graduação profissional na área 84 

de Engenharia; comunicou que está em andamento a publicação do edital para a vaga de 85 

professor substituto, área Processamento de Minerais e Tratamento de Efluentes na 86 

Mineração, em função da licença maternidade da Prof.ª Érica; comunicou, ainda, a 87 

reabertura do concurso para professor efetivo do DEMIN, área Tratamento de minérios, 88 

já que não houve candidato aprovado; por fim, comunicou que está tramitando o 89 

processo de nomeação dos professores Carlos Arroyo e Elton Destro. ORDEM DO 90 

DIA: 01. Discussão e deliberação sobre credenciamento de Flávio Luiz Martins, 91 

Mariana Caroline Andrade Silva e Sylvia Letizia Ferrarezi Reis para lecionarem 92 
disciplinas no DEMIN. O Presidente apresentou a proposta de credenciar os TAEs 93 

Flávio Luiz Martins, Mariana Caroline Andrade Silva e Sylvia Letizia Ferrarezi Reis 94 

nos termos da adesão para trabalho voluntário na UFOP (Lei nº 9.608, de 18 de 95 

fevereiro de1998, Resolução CUNI Nº 1.780 e Resolução CEPE Nº 2.305). O 96 

Presidente disse que os credenciados podem lecionar disciplinas eletivas, já que os 97 

alunos, por diversas vezes, têm solicitado a esta assembleia mais opções quanto à oferta 98 

de disciplinas eletivas; além disso, os credenciados podem lecionar aulas práticas de 99 



laboratório, aumentando, assim, o número de vagas nessas práticas que atualmente é 100 

reduzido. O Presidente disse que os TAEs Flávio e Sylvia são doutorandos e Mariana é 101 

Engenheira de Minas. Colocada em votação, a proposta foi aprovada por unanimidade 102 

desde que seja feita uma consulta à PROAD para saber se professor credenciado pode 103 

lecionar sem o título de especialista e o tempo máximo de credenciamento. 02. 104 

Indicação de um membro para representar o DEMIN junto ao CEMIN ou 105 
recondução da Prof.ª Christianne de Lyra Nogueira. O Presidente leu o Ofício nº 28 106 

CEMIN/EM/UFOP que informa o término do mandato da Prof.ª Christianne como 107 

representante do DEMIN junto ao CEMIN. O ofício informa, ainda, que, como a 108 

professora cumpriu o primeiro mandato, ela poderá ser reconduzida. O Presidente disse 109 

que a Prof.ª Christianne manifestou antecipadamente o interesse em ser reconduzida, já 110 

que não estaria presente nesta assembleia, uma vez que iria para o CILAMCE 2017 – 111 

XXXVIII Ibero-Latin American Congress on Computational Methods in Engineering, 112 

em Florianópolis/SC. O Presidente perguntou se, além da Prof.ª Christianne, havia, 113 

entre os presentes, alguém interessado em representar o DEMIN junto ao CEMIN. 114 

Como não houve interessados, o Presidente colocou em votação a recondução da Prof.ª 115 

Christianne, que foi aprovada por unanimidade. 03. Indicação de 4 (quatro) 116 

professores doutores titulares, ou equivalente, para comporem a Comissão 117 

Especial de Avaliação do pedido de promoção para a Classe E do Prof. Hernani 118 
Mota de Lima. O Presidente relatou que recebeu o memorando MEMO.CPPD Nº 119 

45/2017 CPPD, de 26 de outubro de 2017, no qual é solicitada a indicação de quatro 120 

professores doutores titulares, ou equivalente, para comporem a comissão especial de 121 

avaliação do pedido de promoção para a Classe E, denominação Titular da Carreira do 122 

Magistério Superior, feito pelo Prof. Hernani, conforme processo nº 123 

23109.005346/2017-48. O Presidente passou a palavra para o Prof. Hernani. Este disse 124 

que fez o devido encaminhamento da documentação necessária à abertura do processo. 125 

O professor esclareceu que, segundo a Resolução CUNI Nº 1.642/2014, o processo de 126 

avaliação para acesso à classe de Professor Titular deve ser realizado por Comissão 127 

Especial composta por, no mínimo, setenta e cinco por cento de profissionais externos à 128 

UFOP. Disse, ainda, que cabe ao Departamento a indicação dos membros para 129 

constituir a Comissão Especial de Avaliação, por isso a CPPD encaminhou ao Chefe do 130 

DEMIN o memorando MEMO.CPPD Nº 45/2017. Foram indicados, como membros 131 

titulares, os seguintes nomes: 01. Prof.ª Dr.ª Milene Sabino Lana (UFOP); 02. Prof. Dr. 132 

José Ildefonso Gusmão Dutra (UFMG); 03. Prof. Dr. Cláudio Lúcio Lopes Pinto 133 

(UFMG) e 04. Prof. Dr. George Eduardo Sales Valadão (UFMG). Como membros 134 

suplentes, foram indicados os seguintes professores: 01. Prof. Dr. Laurindo de Salles 135 

Leal Filho (ITV) e 02. Prof. Dr. Roberto Galery (UFMG). As referidas indicações foram 136 

colocadas em votação e aprovadas por unanimidade, com abstenção do interessado. 137 

Ficou delegado ao Chefe do DEMIN a competência de indicar novos membros para a 138 

referida comissão em caso de indisponibilidade de algum dos professores indicados 139 

nesta assembleia. 04. Discussão e deliberação sobre convênio com a New Steel. O 140 

Presidente disse que a New Steel é uma empresa de processamento e beneficiamento de 141 

minério de ferro e seus rejeitos. A empresa tem sede no Rio de Janeiro e filial em Minas 142 

Gerais. A minuta do convênio foi ajustada pelo Prof. Marcelo Tavares (UFRJ) e pode 143 

servir de modelo caso o DEMIN/UFOP manifeste interesse no referido convênio. O 144 

Presidente perguntou aos presentes se havia interesse em participar do convênio com a 145 

New Steel. Colocada em votação, foi aprovada por unanimidade o estabelecimento do 146 

convênio entre o DEMIN/UFOP e a New Steel. O Presidente propôs, ainda, que a 147 

assembleia delegue ao Chefe do DEMIN a indicação de um representante do DEMIN 148 

para o acompanhamento do referido acordo. A referida proposta foi aprovada por 149 



unanimidade. 05. Outros assuntos. 01. Plano de estágio de docência da aluna  150 

Caroline Berlisário Zorzal. O Presidente apresentou o plano de estágio de docência da 151 

aluna Caroline Berlisário Zorzal sob a orientação da Prof.ª Christianne. Houve uma 152 

discussão quanto à necessidade de apreciação desta matéria pela assembleia 153 

departamental. A seguir, o Presidente colocou em votação o referido plano de estágio 154 

em votação; esse foi aprovado por unanimidade. Após a votação, o Presidente propôs 155 

que seja verificada a necessidade de apreciação dessa matéria pela ADDEMIN; havendo 156 

necessidade, que seja delegado ao Chefe do DEMIN, juntamente com o orientador do 157 

aluno, a competência de aprovar o plano de estágio docência. A proposta foi colocada 158 

em votação e aprovada por unanimidade. 02. Confraternização de fim de ano. Houve 159 

uma discussão sobre a realização da confraternização de fim de ano do DEMIN em 160 

2017. Ficou definido que a confraternização ocorrerá no dia 08/12, na Casa do Ex-161 

Aluno. 03. Avaliação dos docentes que será feita pela Seminas. Foram apresentadas 162 

sugestões para a referida avaliação. O Prof. José Margarida propôs que haja um campo 163 

para identificação do avaliador. O professor considera importante essa identificação 164 

para que se conheça o grupo de alunos que faz a avaliação e não seja apenas uma 165 

avaliação sem consequências. O Prof. José Aurélio sugeriu que seja opcional a 166 

identificação do avaliador. O Prof. Carlos Alberto sugeriu que a Seminas procure a 167 

Prograd para saber sobre o encaminhamento que é dado às avaliações dos professores 168 

feitas pelos alunos. O Prof. Hermando sugeriu que sejam levadas em consideração as 169 

reclamações unânimes e não as pontuais. Nada mais havendo a tratar, o Presidente 170 

agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às quinze horas e trinta e cinco 171 

minutos. Para constar, eu, Renata Aparecida Toledo Florencio, lavrei a presente ata que 172 

será submetida à apreciação dos presentes à próxima reunião da ADDEMIN. Ouro 173 

Preto, 07 de novembro de 2017. ATA APROVADA NA ASSEMBLEIA 174 

DEPARTAMENTAL OCORRIDA EM 11 DE DEZEMBRO DE 2017.  175 


