
ATA DA ASSEMBLEIA DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE 1 

MINAS/ESCOLA DE MINAS/UFOP 2 
Aos dezesseis dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas e 3 

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

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

Presidente, compareceram os professores Adilson Curi, Carlos Alberto Pereira, 6 

Christianne de Lyra Nogueira, Francielle Câmara Nogueira, Hernani Mota de Lima, 7 

José Fernando Miranda, José Margarida da Silva, Milene Sabino Lana, Milton Brigolini 8 

Neme, Otávia Martins Silva Rodrigues, Rosa Malena Fernandes Lima, Waldyr Lopes 9 

de Oliveira Filho e os discentes Fabio Vardanega e Letícia Rezende Genelhú. 10 

Justificaram ausência, os professores Flávia Gomes Pinto, Ivo Eyer Cabral e Rodrigo 11 

Peluci de Figueiredo. EXPEDIENTE: 01. Apreciação e deliberação da ata da 12 

reunião realizada em 24/01/2018. O Presidente colocou em discussão, página por 13 

página, a ata da reunião realizada em 24/01/2018. Colocada em votação, a ata foi 14 

aprovada por unanimidade. 02. Comunicações. O Presidente deixou a palavra livre para 15 

as comunicações. O Prof. Carlos Alberto comunicou que acontecerá, em setembro/2018, 16 

o XLVI Congresso Brasileiro de Educação em Engenharia – Cobenge – em 17 

Salvador/BA; comunicou que enviou, para o e-mail dos professores do DEMIN, a 18 

relação dos alunos que ficaram com média inferior a 06 (seis) em 2017/02. A Prof.ª 19 

Milene comunicou que se afastará do país para participar de um congresso 20 

internacional, em Sevilha/Espanha, no período de 09/04/2018 a 25/04/2018, com 21 

apresentação de trabalhos; comunicou que os alunos da pós-graduação, Larissa, Pedro e 22 

Tatiana, assumirão seus encargos acadêmicos durante o seu afastamento; por fim, 23 

comunicou que acontecerá, em agosto/2018, em Salvador/BA, o Congresso Brasileiro 24 

de Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica – COBRAMSEG; dentro deste evento, 25 

a Prof.ª Milene será tutora de uma equipe formada por alunos que participarão do 26 

RockBowl; nesta competição, o melhor jogador ganhará um drone. O Prof. José 27 

Margarida comunicou que assumiu a presidência do CEMIN com a análise de 650 28 

requerimentos de quebra de pré-requisito de alunos de reopção de curso, transferência e 29 

intercâmbio; comunicou que participou da comissão de recepção de calouros da UFOP; 30 

comunicou que a aula magna das engenharias acontecerá no dia 19 de março será 31 

ministrada pelo geólogo Elmer Prata Salomão. O discente Fábio comunicou que 32 

acontecerá, no dia 05 de abril, a palestra sobre minerador contínuo de superfície a ser 33 

ministrada pelo engenheiro de minas Bernardo Gomes; solicitou que os professores 34 

liberem os alunos para que possam participar da referida palestra. A Prof.ª Rosa 35 

solicitou aos presentes a atualização dos currículos na plataforma lattes, já que precisa 36 

importar os dados para a plataforma Sucupira. O Presidente comunicou a abertura de 37 

mais uma turma para a disciplina MIN 110 – Condicionamento das minas, ministrada 38 

pelo Prof. Milton Brigolini, para atender aos alunos remanescentes da antiga grade do 39 

curso de Engenharia de Minas; comunicou que a secretária do PPGEM, Marilene 40 

Bretas, foi removida, a pedido, para o campus da UFOP em João Monlevade. ORDEM 41 

DO DIA: 01. Análise e deliberação sobre retificação da Portaria Reitoria Nº 091, 42 

de 20 de fevereiro de 2018, que autoriza o afastamento do país da Prof.ª 43 
Christianne de Lyra Nogueira. O Presidente relatou que a Prof.ª Christianne solicitou 44 

a alteração do período de afastamento do país para realização de pós-doutoramento na 45 

Université libre de Bruxelles (ULB), Bruxelas/BE, de 02 de abril de 2018 a 31 de março 46 

de 2019 para 01 de junho de 2018 a 31 de maio de 2019, em função da burocracia 47 

enfrentada na obtenção do visto de longa permanência de um ano na Bélgica. Com a 48 

alteração, o Prof. Waldyr, que assumiria os encargos didáticos da professora no período 49 



de 02 de abril de 2018 a 31 de março de 2019, assumirá os referidos encargos no 50 

período de 01 de junho de 2018 a 31 de maio de 2019. Colocada em votação, a alteração 51 

do período de afastamento do país para realização de pós-doutoramento pela Prof.ª 52 

Christianne foi aprovada por unanimidade. 02. Indicação de um membro para 53 

representar o DEMIN junto ao CPPGEM em substituição à Prof.ª Christianne de 54 
Lyra Nogueira. Com a palavra, a Prof.ª Rosa disse que, com o afastamento do país para 55 

a realização de pós-doutoramento pela Prof.ª Christianne, a área de lavra precisará de 56 

um representante junto ao CPPGEM. A Prof.ª Milene candidatou-se. Procedeu-se à 57 

eleição, sendo a Prof.ª Milene eleita com 16 (dezesseis) votos. 03. Eleição para 58 

representante do DEMIN junto ao CDEM, conforme Edital EM Nº 001/2018, de 05 59 
de março de 2018. O Presidente fez referência ao MEM. Nº 028/DIR.EM/UFOP que 60 

solicita a indicação de membro para o CDEM em substituição à Prof.ª Otávia. O 61 

Presidente lembrou que foi publicado o Edital EM Nº 001/2018, de 05 de março de 62 

2018, que trata da eleição para representante dos docentes do DEMIN junto ao CDEM. 63 

A Prof.ª Otávia candidatou-se. Procedeu-se à eleição, sendo a Prof.ª Otávia eleita com 64 

15 (quinze) votos contra um voto em branco. 04. Análise e deliberação sobre 65 

credenciamento para trabalho voluntário na UFOP de Mariana Caroline Andrade 66 
Silva. O Presidente relatou que com a aposentadoria do Prof. Wilson, a Prof.ª Flávia 67 

assumiu as disciplinas MIN 101 – Processos em mineração, MIN 107 – Engenharia nos 68 

processos de mineração e MIN 113 – Lavra de mina a céu aberto. O Presidente 69 

esclareceu que, com o credenciamento para trabalho voluntário da servidora Mariana, as 70 

disciplinas MIN 101 e MIN 107 terão suas cargas horárias divididas entre a Prof.ª 71 

Flávia e a servidora Mariana, sendo esta responsável pela parte de tratamento de 72 

minérios das referidas disciplinas em 2018/01. O Prof. Carlos Alberto levantou a 73 

questão da necessidade da titulação mínima de especialista para lecionar no ensino 74 

superior. Diante desta questão, o Presidente propôs que fosse votado o credenciamento, 75 

condicionando-se o seu encaminhamento à consulta à PROAD quanto à pertinência, já 76 

que a servidora Mariana é apenas graduada em Engenharia de Minas. Colocado em 77 

votação, o credenciamento para trabalho voluntário da servidora Mariana Caroline 78 

Andrade Silva foi aprovado por unanimidade, ficando o seu encaminhamento 79 

condicionado à consulta à PROAD. 05. Análise e deliberação sobre convênio com a 80 

Maptek. O Presidente esclareceu que se trata de um convênio a ser firmado entre a 81 

UFOP e a Maptek Informática do Brasil Ltda. para uso de licenças educacionais do 82 

software denominado “Vulcan”. Foram sugeridas algumas alterações no texto, já que foi 83 

verificado pela assembleia que é preciso melhorar a tradução do espanhol para o 84 

português. O Presidente propôs que seja sugerido ao Adailson Torres que proceda à 85 

revisão do texto para o português e, em seguida, faça o devido encaminhamento à 86 

Gecon/UFOP. Colocada em votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. 06. 87 

Outros assuntos. 01. Abertura de turma para alunos do 10º período – Matriz 88 
curricular 2. O Presidente passou a palavra para o Prof. José Margarida. Este relatou 89 

que alguns alunos remanescentes da matriz curricular 2, que saíram para intercâmbio 90 

e/ou estágio, solicitaram abertura de turma para a disciplina MIN 114 – Lavra 91 

subterrânea, bem como para as disciplinas MIN 109 – Projeto de mineração e MIN 110 92 

– Condicionamento das minas. O professor disse que trouxe o assunto para discussão 93 

em assembleia, pois é um problema que pode perdurar pelos próximos semestres. 94 

Houve uma discussão acerca da matéria e verificou-se que, os alunos remanescentes da 95 

matriz 2, deveriam ter cursado tais disciplinas no semestre letivo 2017/02; por fim, 96 

verificou-se que tal matéria não exige deliberação em assembleia, já que ficaria a cargo 97 

do professor, de acordo com a sua disponibilidade, abrir ou não uma nova turma quando 98 

solicitado. 02. Relatório final de pós-doutoramento do Prof. Waldyr Lopes. O Prof. 99 



Waldyr relatou que recebeu o Ofício ADP/CGP Nº 162/2018 no qual é solicitado o 100 

relatório final das atividades desenvolvidas durante o período de afastamento para pós-101 

doutoramento. O professor lembrou que o afastamento terminou em 13/03/2016. Alguns 102 

membros da assembleia consideraram importante comparar o projeto inicial com o 103 

relatório final apresentado, por isso o Presidente propôs que este assunto fosse retirado 104 

de pauta e seja analisado na próxima ADDEMIN. A proposta foi aprovada por 105 

unanimidade. 03. Bolsas de monitoria da Fundação Gorceix. O Presidente relatou que 106 

esteve em uma reunião na Fundação Gorceix quando foi informado de que as bolsas de 107 

monitoria financiadas pela Fundação Gorceix foram reduzidas de cinco para três. O 108 

Presidente propôs que as três bolsas fossem destinadas à iniciação científica, ficando o 109 

DEMIN apenas com as quatro bolsas remuneradas ligadas ao programa de monitoria da 110 

PROGRAD/UFOP. Alguns membros da assembleia consideraram que a monitoria tem 111 

impacto positivo na vida acadêmica dos alunos e que, por isso, não seriam a favor de 112 

acabar com a mesma. Colocada em votação, a proposta de transformar as três bolsas de 113 

monitoria financiadas pela Fundação Gorceix em bolsas de iniciação científica foi 114 

reprovada, sendo dez votos favoráveis à continuidade da monitoria, três votos 115 

favoráveis à iniciação científica e três abstenções. 04. Discussão e deliberação quanto 116 

à Provisão DEMIN Nº 01/2018, que aprova o afastamento do país da Prof.ª Milene 117 
para participação em congresso. A Prof.ª Milene esclareceu que a autorização de 118 

afastamento do país, via DEMIN, foi feita por ad referendum por uma questão de prazo. 119 

A professora explicou que se afastará do país, no período de 09/04/2018 a 25/04/2018, 120 

para participar, com apresentação de trabalho, do evento científico “Slope Stability 121 

2018”, na cidade de Sevilha/Espanha. A Prof.ª Milene esclareceu que providenciou 122 

solicitação de alteração de férias para, assim, permanecer no exterior após o evento, 123 

entre os dias 16 e 25 de abril. Conforme comunicado, o cronograma de reposição das 124 

atividades acadêmicas da Prof.ª Milene, no período do afastamento, prevê que os alunos 125 

da pós-graduação, Larissa, Pedro e Tatiana, assumirão seus encargos acadêmicos. 126 

Colocada em votação, a Provisão DEMIN Nº 01/2018, de 16 de fevereiro de 2018, foi 127 

referendada por unanimidade. 05. Posicionamento do DEMIN quanto à pertinência 128 

de criação do curso de Engenharia de Energia. O Presidente disse que trouxe esta 129 

matéria para apreciação da assembleia, uma vez que, enquanto representante do 130 

DEMIN, precisa conhecer o entendimento dos seus pares para se posicionar junto ao 131 

CDEM. Houve uma discussão sobre a viabilidade econômica e financeira de criação de 132 

um novo curso na UFOP; foram abordadas questões sobre infraestrutura laboratorial e 133 

plano pedagógico; este, para alguns membros da assembleia, está deficitário na parte de 134 

química. O Presidente propôs solicitar ao CDEM prazo maior para avaliação da matéria, 135 

visto que os professores do DEMIN não se sentem suficientemente instruídos para se 136 

posicionarem. Colocada em votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. 06. 137 

Realização de chamadas nas aulas e práticas de avaliação do aluno no DEMIN. 138 
Com a palavra, o Prof. Carlos Alberto falou da importância de se fazer chamada nas 139 

aulas, lembrando que, além de formar engenheiros, é preciso formar cidadãos 140 

conscientes; levantou a questão: um aluno sempre presente poderia ser reprovado três 141 

vezes na mesma disciplina? O Prof. Carlos Alberto falou, ainda, da necessidade de 142 

melhor avaliar o aluno, utilizando, além das provas, práticas diferenciadas de avaliação 143 

como recomenda o MEC; sobre a avaliação final, indagou se seria positivo manter a 144 

nota final sobre as outras avaliações realizadas durante o semestre e, caso o aluno 145 

obtenha nota inferior na avaliação final, seria bom senso manter a maior nota? Houve 146 

uma discussão acerca desta matéria e foi sugerido ao Prof. Carlos Alberto que, enquanto 147 

Presidente do NDE, promova um seminário sobre avaliação no DEMIN. 07. 148 

Aplicativos de mineração. O Prof. Milton Brigolini falou da necessidade de instalação 149 



de pacotes computacionais de mineração nos computadores do Laboratório de 150 

Planejamento de Lavra. O professor reforçou que tais programas são necessários ao 151 

bom andamento das aulas de MIN 207 – Computação aplicada à Engenharia de Minas. 152 

O Prof. Milton demonstrou descontentamento pelo fato de atualmente haver 153 

dificuldades para a gestão desses sistemas instalados e a instalar, já que essa gestão tem 154 

que ser feita via NTI, com o apoio técnico administrativo do DEMIN. O mesmo 155 

professor também manifestou forte contrariedade ao ser sugerido por membro da 156 

assembleia de que se aguarde a nomeação dos novos professores do DEMIN para que 157 

possam, conjuntamente, direcionar as demandas daquele laboratório. Em vista do 158 

prolongamento desta discussão, vários membros se retiraram da sala, impedindo a 159 

deliberação desta matéria, por falta de quórum. Assim nada mais podendo se deliberar, 160 

o Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às dezesseis horas e 161 

quinze minutos. Para constar, eu, Renata Aparecida Toledo Florencio, lavrei a presente 162 

ata que será submetida à apreciação dos presentes à próxima reunião da ADDEMIN. 163 

Ouro Preto, 16 de março de 2018. ATA APROVADA NA ASSEMBLEIA 164 

DEPARTAMENTAL OCORRIDA EM 12 DE ABRIL DE 2018. 165 


