
 

 

ATA DA ASSEMBLEIA DEPARTAMENTAL DO DEPARTAMENTO DE 1 

ENGENHARIA DE MINAS/ESCOLA DE MINAS/UFOP 2 
No dia 09 de maio do ano de dois mil e dezessete, às quatorze horas e quinze minutos, 3 

na 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, Flávia Gomes Pinto, Hernani Mota de Lima, Ivo Eyer Cabral, José 7 

Fernando Miranda, José Margarida da Silva, Otávia Martins Silva Rodrigues, Rosa 8 

Malena Fernandes Lima, Waldyr Lopes de Oliveira Filho, Wilson Trigueiro de Sousa e 9 

os discentes Guilherme Bernardes de Castro e Jussara da Silva Moreira. Justificaram 10 

ausência os professores Carlos Alberto Pereira, Milene Sabino Lana e Rodrigo Peluci de 11 

Figueiredo. Havendo “quorum”, o Presidente deu início à reunião. EXPEDIENTE: 01. 12 

Apreciação e deliberação da ata da reunião realizada 24/03/2017. O Presidente, 13 

antes de colocar em discussão e votação a ata da reunião realizada em 24 de março de 14 

2017, agradeceu ao Prof. José Fernando por lavrar a referida ata, que foi aprovada por 15 

unanimidade após as seguintes alterações: na linha 26, onde se lê “finalizou informando 16 

que (...)”, leia-se “O Presidente finalizou informando que (...)”; na linha 98, onde se lê 17 

“(...) após possível patente do mesmo”, leia-se “(...) após possível solicitação de registro 18 

autoral ou de patente do mesmo”. 02. Comunicações. O Presidente deixou a palavra 19 

livre para as comunicações. A Prof.ª Érica comunicou que estão abertas, até dia 12 de 20 

maio de 2017, as inscrições para os editais de iniciação científica PIBIC/CNPq, PIBIC-21 

AF/CNPq, PIBITI/CNPq, PIP-2S/UFOP, PROMET/FG e PIVIC-2S/UFOP, com início 22 

no segundo semestre de 2017. A professora lembrou que, para efeito de classificação, 23 

será considerada a planilha de pontuação do professor. A Prof.ª Flávia agradeceu por 24 

estar de volta ao DEMIN após a renovação do contrato de professor substituto. A Prof.ª 25 

Rosa comunicou que no dia 15 de maio de 2017, próxima segunda-feira, acontecerá a 26 

defesa de dissertação de seu orientando, o aluno moçambicano Pedro Domingos Dauce; 27 

comunicou, ainda, que participará da comissão para avaliação quadrienal dos cursos de 28 

pós-graduação profissional na área de Engenharias II; o Prof. Wilson comunicou que 29 

duas orientandas defendem TCC nesta semana; o Prof. José Margarida comunicou que 30 

participará da II Semana de recepção aos calouros, no período de 15 a 19 de maio de 31 

2017, com Palestra Magna, instruções de órgãos como CAINT, PRACE e PROGRAD, 32 

nos três primeiros dias, às 17h, no Auditório do DEGEO e programação específica, por 33 

parte de cada curso, nos outros dois dias; solicitou que o Prof. Hernani reforçasse junto 34 

aos calouros, na disciplina Introdução à Engenharia de Minas, a divulgação do evento; 35 

os; comunicou que a Minuta da Portaria de Fechamento de Mina, do DNPM, está 36 

disponível no site, para consulta pública até meados do mês de maio; encaminhou a 37 

referida minuta aos professores que lecionam disciplinas em meio ambiente para 38 

observações; comunicou protestos, por parte de entidades ligadas à Geologia, por causa 39 

de um programa de TV, exibido na região de Porto Alegre, que fez duras críticas à 40 

Universidade Federal do Pampa – Unipampa – especialmente aos professores ligados ao 41 

curso de Geologia daquela instituição; teve seu nome sugerido pela Federação das 42 

Associações de Engenheiros de Minas do Brasil – FAEMI – para participar de reuniões 43 

da Comissão de Educação e Atribuições Profissionais, do Conselho Federal de 44 

Engenharia e Agronomia – Confea – a respeito de atribuições dos Engenheiros de 45 

Minas, frente à nova Resolução 1.073, do Confea, que prevê a possibilidade de extensão 46 

de atribuições; teve seu nome indicado pelo DEMIN para o Comitê de Atividades 47 

Acadêmicas, da PROGRAD; solicitou ao PPGEM e ao PGBM o registro de cursos de 48 

pós-graduação no CREA, em função da referida Resolução. O Prof. José Fernando 49 
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comunicou que os trabalhos de conclusão de curso são entregues depois de passar por 50 

um programa eletrônico de verificação contra plágio; comunicou que 25 (vinte e cinco) 51 

trabalhos foram defendidos nos últimos dias e 06 (seis) já estão programados para 52 

defenderem na próxima semana; o Prof. José Fernando considera a possibilidade de não 53 

exigir mais dos alunos o TCC impresso; destacou que há pouca demanda pelas 54 

disciplinas eletivas, como é o caso da disciplina MIN 216 – Dimensionamento de 55 

escavações em rochas – ministrada pela professora credenciada Tatiana Barreto; o Prof. 56 

José Fernando demonstrou preocupação com partes deterioradas do prédio do DEMIN; 57 

acredita que o excesso de água jogada durante a faxina venha causando infiltrações nos 58 

rodapés. O Prof. Adilson comunicou as defesas de dissertação dos alunos 59 

moçambicanos ligados ao PPGEM; comunicou, ainda, a participação em banca de 60 

concurso público para professor da Universidade Federal da Bahia; observou que 61 

muitos candidatos, apesar de fazerem a inscrição, não têm comparecido às provas dos 62 

concursos públicos. O discente Guilherme agradeceu a utilização da ferramenta Moodle 63 

pelos professores; relatou que a programação geral da II Semana de recepção aos 64 

calouros acontece de segunda-feira à quarta-feira (de 15/05 a 17/05); na quinta-feira e 65 

na sexta-feira (de 18 a 19/05), a programação fica a cargo de cada departamento. A 66 

Prof.ª Christianne comunicou que no dia 12/05 ocorrerá o exame de qualificação de 67 

Ronald Dantas Pereira e que, possivelmente, a defesa da dissertação acontecerá até o 68 

fim de agosto. O Prof. Hernani comunicou que a visita à Anglo American, em 69 

Conceição do Mato Dentro/MG, foi transferida para o dia 18/05; comunicou, ainda, a 70 

reunião com os professores da área de Lavra para tratar da licença para tratamento de 71 

saúde do Prof. Milton Brigolini; nesta reunião, estiveram presentes os professores José 72 

Fernando, José Margarida, Hernani e Milton; ficou acordado que os encargos didáticos 73 

do Prof. Milton relativos à disciplina MIN 110 – Condicionamento das minas – serão 74 

assumidos pela Prof.ª Flávia Gomes. O Prof. Ivo comunicou que indeferiu os 75 

requerimentos de abertura de vaga na turma da disciplina MIN 262 – Introdução à 76 

Geoestatística, já que a referida turma está cheia; comunicou que, em conversa com o 77 

Prof. Carlos Arroyo, este se dispôs a ajudá-lo a lecionar a disciplina Geoestatística no 78 

caso de abertura de uma segunda turma. O Prof. José Aurélio comunicou que o Prof. 79 

Hermando Brito está responsável pela disciplina MIN 392 – Estágio supervisionado – 80 

durante a licença para tratamento da saúde do Prof. Milton Brigolini; lembrou que o 81 

prazo para solicitação de excursão curricular para o primeiro semestre letivo de 2017 82 

termina dia 10/05; comunicou, ainda, que Fernando Lins ficou de encaminhar uma 83 

minuta do termo de cooperação técnico-científica a ser estabelecido entre o 84 

DEMIN/UFOP e o CETEM; avaliou como positivo este convênio, especialmente no 85 

que tange à viabilização de estágios para os estudantes do curso de Engenharia de 86 

Minas; comunicou que foi aprovado parcialmente, na reunião do Conselho 87 

Departamental, o parecer da comissão constituída pelos professores José Aurélio, 88 

Hernani e Wilson para proceder ao julgamento de equivalência para efeito de 89 

revalidação de diploma estrangeiro de Juan Carlos Guerrero Barreto; disse que, 90 

contrariamente ao parecer da comissão, aprovou-se apenas a parte que diz respeito à  91 

área de Lavra de Minas, mas que o processo retornou para análise da comissão, por 92 

designação da Prograd, já que não se pode, neste caso, deferir em parte. ORDEM DO 93 

DIA: 01. Discussão e deliberação de ad referendum – prestações de serviço dos 94 
professores Carlos Alberto Pereira e Waldyr Lopes de Oliveira Filho. O Presidente 95 

disse que aprovou a prestação de serviço do Prof. Waldyr via ad referendum, conforme 96 

consta na Decisão DEMIN nº 04, de 25 de abril de 2017. Com a palavra, o Prof. Waldyr 97 

disse que se trata de um curso sobre “Avaliação de segurança de barragens de rejeitos”, 98 

realizado entre os dias 25 e 28 de abril de 2017, na sede da Empresa IETEC, em Belo 99 



 

 

Horizonte, como previsto na Resolução CEPE 7.000/16; apesar de poucos participantes, 100 

avaliou como positivo o curso. Colocado em votação, o ad referendum foi aprovado por 101 

unanimidade. Com relação à prestação de serviço do Prof. Carlos Alberto, o Presidente 102 

disse que também aprovou via ad referendum a participação do Prof. Carlos Alberto no 103 

Projeto “Pesquisa sobre caracterização do minério de manganês”, a ser realizado no 104 

período de 03/05/2017 a 02/05/2018, junto à empresa “Oratórios Engenharia Mineral 105 

Ltda – ME”, como previsto na Resolução CEPE 7.000/16. Houve uma discussão sobre a 106 

discriminação, no projeto do Prof. Carlos Alberto, do valor das análises químicas 107 

realizadas nos laboratórios coordenados pela Prof.ª Rosa; além disso, houve uma 108 

discussão sobre a necessidade ou não de um relator para as prestações de serviços feitas 109 

pelos professores do DEMIN; Como o Prof. Carlos Alberto não estava presente para 110 

dirimir as dúvidas acerca da sua prestação de serviço, o Presidente propôs que uma 111 

assembleia extraordinária fosse marcada para dia 11/05 para tratar desta matéria. A 112 

proposta do Presidente foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. Sobre a 113 

relatoria das prestações de serviços, o Presidente propôs que este item fosse incluído em 114 

“outros assuntos”, o que foi aprovado por unanimidade. 02. Discussão e deliberação 115 

sobre as disciplinas a serem atendidas pelo Programa de Monitoria da 116 
PROGRAD/UFOP e da Fundação Gorceix. O Presidente passou a palavra para o 117 

Prof. Waldyr; este lembrou que, segundo a Portaria Prograd Nº 15, de 09 de agosto de 118 

2016 – alterada pela Portaria Prograd Nº 07, de 26 de abril de 2017, a comissão de 119 

monitoria deve ser composta por, no mínimo, três professores indicados pela 120 

Assembleia Departamental para mandato anual (dois períodos letivos), permitida a 121 

recondução por igual período. Após discussão, ficou decidido que o Prof. José Aurélio, 122 

enquanto Chefe do Departamento, constituirá a referida comissão juntamente com os 123 

professores Rodrigo e Waldyr. Em seguida, o Prof. Waldyr relatou os professores que 124 

submeteram projetos de monitoria, conforme o Edital Prograd Nº 21, de 26 de abril de 125 

2017, que dispõe sobre o Programa de Monitoria da UFOP, no 1º semestre letivo de 126 

2017: MIN 258 – Processamento de minerais III – Prof.ª Otávia; MIN 114 – Lavra de 127 

Mina Subterrânea – Prof. José Margarida; MIN 111 – Mecânica das Rochas – Prof.ª 128 

Christianne; MIN 243 – Estabilidade de Taludes –  Prof.ª Milene.  Em seguida, relatou 129 

os professores que submeteram projetos de monitoria para o Programa de monitoria da 130 

Fundação Gorceix: MIN 215 – Geotecnia – Prof. Waldyr; MIN 257 – Processamento de 131 

minerais II – Prof.ª Érica; MIN 225 – Estabilidade de escavações subterrâneas – Prof. 132 

José Margarida; MIN 256 – Processamento de minerais I – Prof. Carlos Alberto e MIN 133 

207 – Computação aplicada à mineração – Prof. Hernani. Colocada em votação, a 134 

referida distribuição das bolsas de monitoria foi aprovada por unanimidade. 03. 135 

Indicação de novos membros para substituírem os professores Adilson Curi e 136 

Carlos Alberto Pereira como representantes do DEMIN nas áreas de Lavra de 137 
Minas e Tratamento de Minérios, respectivamente, junto ao CPPGEM. O 138 

Presidente leu o Ofício PPGEM/UFOP nº 22/2017, no qual é informado o término dos 139 

mandatos dos docentes Carlos Alberto Pereira e Adilson Curi como representantes do 140 

DEMIN junto CPPGEM. De acordo com o ofício, os referidos mandatos vencem em 141 

01/06/2017 e, por já terem cumprido o segundo mandato, os professores não poderão 142 

ser reconduzidos. O Presidente pediu que os professores que desejassem representar o 143 

DEMIN junto ao CPPGEM que se manifestassem. As professoras Christianne e Érica 144 

manifestaram o interesse em representar o DEMIN nas áreas de Lavra de Minas e 145 

Tratamento de Minérios, respectivamente, junto ao CPPGEM. Colocadas em votação, 146 

as indicações foram aprovadas por unanimidade. 04. Outros assuntos. 01. Abertura de 147 

uma turma extra para a disciplina MIN 262 – Introdução à Geoestatística. O Prof. 148 

Ivo alegou que a turma de MIN 262 está grande e que, em conversa com o Prof. Carlos 149 



 

 

Arroyo, este se dispôs a dividir a disciplina com ele. Houve uma discussão sobre a 150 

matéria, já que o Prof. Carlos Arroyo ainda não tomou posse como professor da UFOP. 151 

Após a discussão, ficou decidido que o Prof. Ivo deferirá todos os pedidos de abertura 152 

de vagas para a turma da disciplina MIN 262, sem alteração de horário; após a posse do 153 

Prof. Carlos Arroyo, a disciplina MIN 262 será dividida entre os professores Carlos 154 

Arroyo e Ivo. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e 155 

encerrou a reunião às dezesseis horas e dez minutos. Ouro Preto, 09 de maio de 2017. 156 

Presidente: Prof. José Aurélio Medeiros da Luz. Secretária: Renata Aparecida Toledo 157 

Florencio.  158 


