
ATA DA ASSEMBLEIA DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE 

MINAS/ESCOLA DE MINAS/UFOP 

Aos doze dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, às nove horas e quinze 1 

minutos, na sala 02 do DEMIN, realizou-se a Assembleia Departamental do DEMIN, 2 

tendo como presidente o Professor José Aurélio Medeiros da Luz. Além do Presidente, 3 

compareceram os professores Adilson Curi, Carlos Alberto Pereira, Carlos Enrique 4 

Arroyo Ortiz, Christianne de Lyra Nogueira, Elton Destro, Francielle Câmara Nogueira, 5 

Hernani Mota de Lima, Ivo Eyer Cabral, José Fernando Miranda, José Margarida da 6 

Silva, Milton Brigolini Neme, Otávia Martins Silva Rodrigues, Rodrigo Peluci de 7 

Figueiredo, Rosa Malena Fernandes Lima, Waldyr Lopes de Oliveira Filho e o discente 8 

Fabio Vardanega. EXPEDIENTE: 01. Apreciação e deliberação da ata da reunião 9 

realizada em 16/03/2018. O Presidente colocou em discussão, página por página, a ata 10 

da reunião realizada em 16/03/2018. Colocada em votação, a ata foi aprovada por 11 

unanimidade com a seguinte alteração: na linha 156, onde se lê: “(...) manifestou forte 12 

contrariedade ao ser sugerido pela assembleia (...)”, leia-se “(...) manifestou forte 13 

contrariedade ao ser sugerido por membro da assembleia (...)”. 02. Comunicações. O 14 

Presidente deu boas vindas aos professores recém-empossados, o Prof. Carlos Arroyo e 15 

o Prof. Elton Destro. O Prof. José Fernando manifestou contrariedade quanto ao 16 

fechamento dos banheiros no DEMIN; lembrou-se da falta d’água que acometeu o 17 

campus, mas, que, apesar da situação ter se regularizado, os banheiros continuavam 18 

trancados; o professor disse que reclamou desse fato junto à coordenação da equipe de 19 

limpeza na UFOP. O Prof. José Margarida comunicou a realização da semana de 20 

recepção dos calouros; no referido evento, aconteceu a aula magna ministrada pelo 21 

geólogo Elmer Prata Salomão. Comunicou que, enquanto Presidente do CEMIN, fez 22 

uma explanação sobre as atribuições do colegiado e do departamento aos discentes, 23 

dentro do Projeto de Orientação Acadêmica (OAEM) por alunos para alunos. O Prof. 24 

Waldyr comunicou o resultado da seleção dos projetos de monitoria, sendo: 04 (quatro) 25 

bolsas pela Prograd e 03 (três) bolsas pela Fundação Gorceix; o professor comunicou 26 

que os bolsistas da Fundação Gorceix serão cadastrados como voluntários no programa 27 

de monitoria da UFOP; comunicou, por fim, que solicitou, junto à Prograd, mudança no 28 

rol das disciplinas que terão bolsas, uma vez que a Prof.ª Milene não teve tempo hábil 29 

para selecionar o monitor da disciplina MIN 243 – Estabilidade de taludes, em função 30 

do seu afastamento do país para participação em congresso internacional. Sendo assim, 31 

foi incluída a disciplina MIN 215 – Geotecnia no lugar de MIN 243. O Presidente 32 

comunicou a publicação da Portaria Proplad Nº 009, de 04 de abril de 2018, que 33 

regulamenta o atendimento para as solicitações de bens disponíveis no patrimônio ou 34 

aquisição de bens permanentes; além disso, comunicou que as solicitações de insumos 35 

para as aulas da graduação deverão ser feitas até o próximo dia 20/04. A Prof.ª Rosa 36 

agradeceu as informações fornecidas, mediante a atualização dos currículos na 37 

plataforma lattes, para o coleta Capes. ORDEM DO DIA: 01. Análise e deliberação 38 

sobre constituição das bancas examinadoras para os concursos nas áreas de Lavra 39 
a céu aberto e Tratamento de minérios. O Prof. Hernani disse que, em função do 40 

processo judicial que tramitou contra o concurso regido pelo Edital PROAD Nº 41 

75/2016, o Ministério Público exigiu que a UFOP firmasse um Termo de Ajustamento 42 

de Conduta – TAC. Assim, para garantir a segurança jurídica e a efetividade do 43 

concurso, além de unificar procedimentos adotados na realização de concursos públicos 44 

para professor de magistério superior na UFOP, haverá uma comissão, designada pela 45 

Reitoria, para orientar os departamentos, mediante uma capacitação para chefias 46 

departamentais e servidores que atuam em secretarias de unidades acadêmicas e de 47 



departamentos, sobre a necessidade de cumprimento do edital e das normas. Em 48 

seguida, houve uma discussão sobre a constituição das bancas no DEMIN. Para a área 49 

de Lavra a Céu Aberto, ficou decidido que a banca será constituída pelo Prof. José 50 

Margarida (membro titular) e Prof. Waldyr (membro suplente). Para a área de 51 

Tratamento de Minérios, ficou decidido que a banca será constituída da seguinte forma: 52 

Prof.ª Rosa (membro titular), Prof.ª Otávia e Prof. José Aurélio ( membros suplentes). 53 

Colocadas em votação, as referidas bancas foram aprovadas por unanimidade. 02. 54 

Análise e deliberação sobre eleição para chefe do DEMIN. O Presidente lembrou 55 

que, em função do término do seu mandato em 23/05/2018, trouxe a matéria para esta 56 

assembleia a fim de que seja constituída a comissão que conduzirá os trabalhos de 57 

consulta pública para a nova chefia do DEMIN, biênio maio de 2018 a maio de 2020. O 58 

Presidente indicou, como representante dos técnicos-administrativos, a servidora Lúcia 59 

Francisca. Como representante dos docentes, o Prof. José Fernando se disponibilizou. 60 

Colocada em votação, as indicações foram aprovadas por unanimidade. Como não havia 61 

nenhum discente na assembleia, o Presidente propôs que seja enviado um memorando à 62 

Seminas, solicitando a indicação de um representante para compor a referida comissão. 63 

Colocada em votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. 03. Análise e 64 

deliberação quanto à proposta de criação da Liga acadêmica de Geotecnia da 65 
Escola de Minas – LAGEM. O Presidente retirou esta matéria de pauta por falta de 66 

relator. 04. Análise e deliberação quanto à solicitação de utilização da sala 08 do 67 

DEMIN. O Presidente leu o documento encaminhado à Chefia Departamental pelos 68 

alunos representantes da Liga Acadêmica de Geotecnia da Escola de Minas – LAGEM; 69 

Liga Acadêmica de Tratamento de Minérios – LATRAM e Mining Team. No referido 70 

documento, essas entidades manifestam o desejo de utilizar a sala 08 como “um espaço 71 

no qual tenham liberdade de expor artigos e ideias, realizar reuniões e receber parceiros 72 

do meio acadêmico e empresarial”. Após breve discussão, o Presidente, atendendo a 73 

sugestões, propôs, em função de não haver, até o momento, nenhum representante 74 

discente entre os presentes, a retirada de pauta da referida matéria e a reinserção da 75 

mesma como ponto para análise e deliberação da próxima ADDEMIN. Colocada em 76 

votação, a proposta foi aprovada, tendo 04 abstenções e 03 votos contrários. 05. Análise 77 

e deliberação quanto ao posicionamento do DEMIN sobre a pertinência de criação 78 
do curso de Engenharia de Energia. O Presidente relatou que haverá discussão sobre 79 

a criação do curso de Engenharia de Energia na próxima reunião do CDEM e que, 80 

enquanto representante do DEMIN, gostaria de manifestar a posição mais representativa 81 

deste departamento quanto à referida matéria. O Prof. José Margarida lembrou a vinda 82 

do Prof. Jonas ao DEMIN para pedir apoio ao projeto de criação do curso; avaliou como 83 

interessante a descrição do perfil do egresso; avaliou, ainda, como deficitária a parte de 84 

química, mas tal deficiência, em sua opinião, não invalida a criação do curso. Por fim, 85 

disse que, apesar do projeto carecer de alguns ajustes, seu voto é favorável, seguindo o 86 

parecer da comissão designada para avaliar a matéria. O Prof. Hernani também disse 87 

que seu voto seguirá o parecer da comissão,  favorável à criação do curso. Após breve 88 

discussão, o Presidente colocou em votação, tendo 05 (cinco) votos favoráveis, 01 (um) 89 

voto contrário e 11 (onze) abstenções. 06. Análise e deliberação sobre o relatório 90 

final de pós-doutoramento do Prof. Waldyr Lopes. Com a palavra, o Prof. Waldyr 91 

lembrou que disponibilizou, por e-mail, o relatório intitulado “Questões Geotécnicas da 92 

Lavra de Barragens de Rejeito de Mineração”, desde a última ADDEMIN ocorrida em 93 

16/03/2018. O professor relatou que o acidente da Samarco impactou o seu projeto, 94 

inviabilizando a publicação de um dos artigos previstos, pois usava dados que 95 

aparentemente eram de conhecimento restrito. O Prof. Waldyr disse que a pesquisa 96 

desenvolvida em seu pós-doutorado está tendo continuidade em parte na dissertação de 97 



mestrado da aluna Mariana Martins. O professor também disse que há um artigo de 98 

pesquisas do pós-doc que ainda está em andamento, e que têm ligação com um projeto 99 

Fapemig aprovado no final do ano passado. O professor relatou, ainda, que orientou 100 

dois alunos brasileiros, o Igor Abreu e Stephanie Moura e Sá  do programa Ciência Sem 101 

Fronteiras, na University of Western Austrália, Perth, Austrália. O Prof. Waldyr avaliou 102 

o seu projeto como rico em experiência no campo da mineração. Após discussão e 103 

avaliação, o relatório foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. 07. 104 

Análise e deliberação sobre a prestação de contas do curso intitulado “Boas 105 

práticas de barragens de rejeitos da mineração”, coordenado pelo Prof. Waldyr. 106 
Com a palavra, o Prof. Waldyr explicou que o referido curso teve curta duração (32h), 107 

foi ministrado durante 4 (quatro) dias, de 16 a 19 de janeiro de 2018, sobre o tema 108 

“segurança de barragens de rejeito”, no Instituto de Educação Tecnológica Eireli, em 109 

Belo Horizonte/MG. O público alvo do curso foi constituído por profissionais da área 110 

de mineração com responsabilidades ou interesses específicos neste objeto. Após os 111 

esclarecimentos prestados à ADDEMIN, a prestação de contas foi coloca em votação, 112 

sendo aprovada por unanimidade. 08. Análise e deliberação quanto ao banco de 113 

professor equivalente. O Presidente comunicou que durante a reunião do CDEM, o 114 

diretor da Escola de Minas, o Prof. Issamu Endo, abordou o diagnóstico da distribuição 115 

de carga horária docente na UFOP que impactará sobre a distribuição de vagas para 116 

professores nos departamentos desta instituição, bem como sobre a distribuição de 117 

recursos financeiros. O referido diagnóstico foi realizado por uma comissão do CUNI. 118 

Às 10h25min o discente Fábio Vardanega chegou. O Prof. Hernani relatou que desde a 119 

gestão passada, a administração da UFOP procura criar uma fórmula para 120 

contabilização das atividades acadêmicas dos docentes, uma vez que foram verificadas 121 

diferentes formas de quantificar essas atividades. Trata-se do cálculo do índice de 122 

esforço dos departamentos da UFOP. De acordo com os critérios adotados no referido 123 

diagnóstico, o DEMIN teve o melhor índice de esforço. Na opinião da Prof.ª Rosa, o 124 

bom resultado no índice de esforço tem a ver com o relatório de gestão elaborado pelo 125 

DEMIN. A professora aproveitou a oportunidade para agradecer ao Prof. José Aurélio 126 

pelo excelente relatório de gestão apresentado. Após discussão entre os presentes, o 127 

Presidente propôs que o DEMIN mantenha a posição favorável aos atuais critérios 128 

adotados para contabilização do índice de esforço dos departamentos, uma vez que eles 129 

atendem bem à situação do DEMIN. Colocada em votação, a proposta foi aprovada por 130 

unanimidade. 09. Esclarecimento/atualização sobre a implementação da disciplina 131 

obrigatória MIN 219 – Mecânica dos solos aplicada à Engenharia de Minas. O 132 

Prof. Carlos Alberto apresentou o esboço da resolução elaborada para aprovar as 133 

alterações curriculares para o curso de Engenharia de Minas. O professor destacou que, 134 

além da criação das disciplinas obrigatórias “MIN 219 – Mecânica dos solos aplicada à 135 

Engenharia de Minas” e “Comunicação, expressão e metodologia científica e extensão”, 136 

estão previstas outras mudanças como alteração das cargas horárias das disciplinas MIN 137 

100 – Introdução à Engenharia de Minas, MIN 204 – Pesquisa mineral I e MIN 227 – 138 

Desenvolvimento mineiro; exclusão das disciplinas EAD – Comunicação e expressão, 139 

MIN 115 – Metodologia científica em Engenharia de Minas e GEO 150 – Exploração 140 

de petróleo. O Prof. Carlos Alberto assumiu a responsabilidade pelo fato de não ter 141 

concluído o encaminhamento das alterações enquanto estava na presidência do CEMIN, 142 

e lembrou que a secretaria do colegiado passou por um período complicado no final do 143 

ano de 2015 e início de 2016. Tal fato impediu que o encaminhamento fosse feito a 144 

contento. Com a mudança de secretário no CEMIN, o encaminhamento da resolução 145 

ficou parado, uma vez que o atual servidor não sabia dessa pendência. O Prof. Carlos 146 

Alberto disse que conversou com o Presidente do CEMIN, o Prof. José Margarida, para 147 



que dê o devido andamento. Com a palavra, o Prof. José Margarida relatou que já 148 

pesquisou toda a situação junto ao NAP, PROGRAD e CEPE; informou que agendou 149 

reunião na Prograd para que sejam tomadas as medidas cabíveis para a entrada em vigor 150 

das decisões que serão objeto de portaria daquela pró-reitoria. 10. Análise e 151 

deliberação sobre distribuição dos recursos para os laboratórios do DEMIN. O 152 

Presidente fez referência ao Ofício Circular nº 001 – CSU/DOF/UFOP, que trata, entre 153 

outros, do cronograma para a aquisição de insumos para a oferta das disciplinas da 154 

graduação no semestre 2018/02. Voltou a falar que as solicitações de insumos deverão 155 

ser feitas no sistema Minha UFOP até o próximo dia 20/04. Houve uma discussão sobre 156 

os critérios a serem adotados para a distribuição dos recursos de forma a atender 157 

satisfatoriamente aos laboratórios do DEMIN. O Prof. Carlos Alberto aproveitou a 158 

oportunidade para sensibilizar os professores sobre a necessidade de exigir dos alunos o 159 

uso de jaleco e sapatos fechados no Laboratório de Tratamento de Minérios. O Prof. 160 

José Margarida propôs que cada área faça o levantamento das suas demandas por 161 

intermédio dos coordenadores de área. Constatou-se que a área de lavra não tinha 162 

coordenador. Aproveitando a oportunidade, ficou definido consensualmente  que o Prof. 163 

Elton será o coordenador da referida área. Por fim, deliberou-se que os coordenadores, 164 

Prof. Elton (coordenador da área de lavra) e Prof.ª Otávia (coordenadora da área de 165 

tratamento de minérios), receberão a relação dos itens a serem adquiridos, bem como as 166 

três cotações requeridas para cada item solicitado, e encaminharão à secretaria para se 167 

proceda à requisição. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de 168 

todos e encerrou a reunião às onze horas e dezessete minutos. Para constar, eu, Renata 169 

Aparecida Toledo Florencio, lavrei a presente ata que será submetida à apreciação dos 170 

presentes à próxima reunião da ADDEMIN. Ouro Preto, 12 de abril de 2018. ATA 171 

APROVADA NA ASSEMBLEIA DEPARTAMENTAL OCORRIDA EM 15 DE 172 

MAIO DE 2018. 173 


