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ATA DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
DE MINAS/ESCOLA DE MINAS/UFOP
Aos quinze dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, às nove horas e treze minutos, na
sala 02 do DEMIN, realizou-se a Assembleia Departamental do DEMIN, tendo como presidente o
Professor José Aurélio Medeiros da Luz. Além do Presidente, compareceram os professores
Adilson Curi, Carlos Alberto Pereira, Érica Linhares Reis, Flávia Gomes Pinto, Francielle Câmara
Nogueira, Hernani Mota de Lima, Ivo Eyer Cabral, José Fernando Miranda, José Margarida da
Silva, Milene Sabino Lana, Milton Brigolini Neme, Rosa Malena Fernandes Lima, Waldyr Lopes
de Oliveira Filho e os discentes Fabio Vardanega e Letícia Garcia Rezende Genelhu. O Prof.
Rodrigo Peluci de Figueiredo justificou ausência. EXPEDIENTE: 01. Apreciação e deliberação
das atas das reuniões realizadas em 15/05/2018 e 18/05/2018. O Presidente colocou em
discussão, página por página, a ata da reunião realizada em 15/05/2018. Na linha 51, foi sugerida a
inclusão de “Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação”, após “Comitê de Auxílio Técnico do
Setor de Metalurgia e Mineração (CAT – Metalurgia e Mineração)”. Em seguida, o Presidente
colocou em discussão, página por página, a ata da reunião realizada em 18/05/2018. Colocadas em
votação, as referidas atas foram aprovadas com uma abstenção, a da Prof.ª Érica. 02.
Comunicações. O Presidente deixou a palavra livre para as comunicações. O discente Fábio
comunicou que a semana de estudos foi adiada em função da greve dos caminhoneiros;
comunicou, ainda, a programação elaborada para a comemoração do aniversário da Seminas. O
Prof. José Margarida comunicou que as diretrizes curriculares da engenharia estão sendo
modificadas e aproveitou para pedir aos presentes que buscassem informações junto ao CONFEA,
ao MEC e aos fóruns caso desejem apresentar sugestões. O professor comunicou, ainda, que as
bancas, bem como as datas dos concursos para professor efetivo do DEMIN foram aprovadas na
última reunião do CDEM. O Prof. José Fernando comunicou que participou de evento na
Fundação Gorceix. Dentre os assuntos abordados no referido evento, estavam os novos métodos
de flotação. O Prof. José Fernando observou que as pesquisas sobre as novas tecnologias
apresentadas no evento foram feitas sem a participação da UFOP. A Prof.ª Milene comunicou que
foram aprovadas duas equipes da UFOP para participarem do rockball, dentro do Cobramseg, que
ocorrerá em agosto/2018. O Prof. Carlos Alberto comunicou que foi publicado o edital da Capes
que objetiva selecionar Projetos Institucionais de Modernização (PIM) a serem implementados no
âmbito do Programa Brasil-Estados Unidos de Modernização da Educação Superior na Graduação
(PMG – EUA) nas áreas das Engenharias. ORDEM DO DIA: 1. Indicação de membro para
substituir a Prof.ª Rosa Malena Fernandes Lima junto ao CPPGEM. A Prof.ª Rosa informou
que o seu mandato como membro do CPPGEM se encerra no dia 02/07, por isso um novo membro
deverá ser indicado. O Prof. José Aurélio candidatou-se. Após escrutínio secreto, o Prof. José
Aurélio foi eleito, com 16 (dezesseis) votos, o novo membro representante da área de Tratamento
de Minérios junto ao CPPGEM. 2. Indicação de membro do DEMIN para substituir o Prof.
José Margarida junto à comissão de recepção ao calouro da Escola de Minas. O Prof. José
Margarida informou que a referida comissão é formada por um representante de cada
departamento da Escola de Minas. As atividades da comissão são mais intensas quando se
aproxima a semana de recepção dos calouros. Depois disso, as reuniões são mais espaçadas. O
Prof. Waldyr candidatou-se, mas sugeriu que os professores Carlos Arroyo e Elton Destro sejam
consultados sobre a possibilidade de um deles ser membro suplente. Colocada em votação, foi
aprovada a indicação do Prof. Waldyr como membro da comissão de recepção ao calouro da
Escola de Minas condicionada a consulta aos professores Carlos Arroyo e Elton Destro. 3. Análise
e deliberação quanto à abertura de processo seletivo simplificado para contratação de
professor substituto para as disciplinas MIN 107 – Engenharia nos Processos de Mineração e
MIN 113 – Lavra de Mina a Céu Aberto. A Prof.ª Flávia comunicou que em 27/09/2018
completa dois anos como professora substituta, e que, depois desta data, por uma questão legal, ela
não poderá mais dar continuidade ao contrato. A professora propôs assumir as disciplinas MIN
107 e MIN 113 até setembro/2018, comprometendo-se a lecioná-las mesmo após o término de seu
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contrato, durante duas semanas, a fim de finalizar a sua parte. Para a disciplina MIN 107, a carga
horária será dividida com a servidora Mariana que foi credenciada, nos termos da adesão para
trabalho voluntário na UFOP; para a disciplina MIN 113, os professores Adilson Curi e Ivo Eyer
se dispuseram a dividir a carga horária da disciplina a partir de setembro/2018. Colocada em
votação, a referida distribuição de encargos didáticos foi aprovada por unanimidade. 4. Discussão
e deliberação quanto à Provisão DEMIN Nº 03/2018, que aprova a continuidade do
credenciamento da servidora Mariana Caroline Andrade Silva. O Presidente comunicou que
aprovou ad referendum da ADDEMIN a continuidade do credenciamento da servidora Mariana
para ministrar aulas da disciplina MIN 107 – Engenharia nos processos de mineração e práticas de
laboratório, sob sua tutoria, durante o semestre letivo 2018/02. Colocada em votação, a Provisão
DEMIN Nº 03/2018, de 12 de junho de 2018 foi referendada por unanimidade. 5. Outros
assuntos. O Prof. Carlos Alberto comunicou que o seu mandato, juntamente com o mandato do
Prof. José Aurélio junto ao NDE está finalizando, mas que ambos podem ser reconduzidos. O
Prof. José Margarida fez alguns esclarecimentos sobre as competências do NDE. Colocada em
votação, a recondução dos professores Carlos Alberto e José Aurélio foi aprovada por
unanimidade. Na oportunidade, o Prof. José Margarida comunicou que a Mostra de Profissões da
UFOP acontecerá no dia 1º de setembro de 2018, das 12h às 17h. Segundo o professor, o evento
contará com salas interativas. Em relação ao curso de Engenharia de Minas, haverá a palestra do
ex-aluno Filipe Brito sobre a atuação profissional do engenheiro de minas. Para constar, eu, Renata
Aparecida Toledo Florencio, lavrei a presente ata que será submetida à apreciação dos presentes à
próxima reunião da ADDEMIN. Ouro Preto, 15 de junho de 2018. ATA APROVADA NA
ASSEMBLEIA DEPARTAMENTAL OCORRIDA NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2018.

