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ATA DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO
DE ENGENHARIA DE MINAS/ESCOLA DE MINAS/UFOP
Aos dezoito dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às nove horas e vinte e
dois 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, Carlos
Enrique Arroyo Ortiz, Christianne de Lyra Nogueira, Elton Destro, Hernani Mota de
Lima, Ivo Eyer Cabral, José Fernando Miranda, José Margarida da Silva, Milene Sabino
Lana, Otávia Martins Silva Rodrigues, Rosa Malena Fernandes Lima, Waldyr Lopes de
Oliveira Filho e o discente Fabio Vardanega. ORDEM DO DIA: 01. Análise e
deliberação sobre eleição para chefe do DEMIN. Foram apresentadas em uma tabela
as atribuições didáticas de cada professor do DEMIN no semestre letivo 2018/01, após
levantamento feito pela comissão eleitoral composta pelos servidores Lúcia Francisca
da Cruz Mapa e Prof. José Fernando Miranda, juntamente com a chefia departamental.
O Prof. José Fernando solicitou aos presentes que pontuassem as possíveis
discrepâncias. O Prof. Hernani assinalou que por uma questão de ordem, em sua
opinião, a conferência da referida tabela não ajudaria a eleger o novo chefe do DEMIN.
A Prof.ª Rosa propôs que haja um rodízio a começar pelos professores que têm mais
tempo no departamento. A Prof.ª Christianne assumiu o compromisso de ser chefe do
DEMIN tão logo retorne do seu afastamento para pós-doutoramento em Bruxelas/BE. O
Prof. Carlos Alberto disse que, caso haja rodízio, estaria à disposição para começar. O
Prof. Adilson também se dispôs a participar do rodízio. A Prof.ª Milene declarou-se
contra o rodízio. Diante do impasse, os professores Rosa e Carlos Alberto se
candidataram para um mandato de dois anos. Com a candidatura dos professores, o
Presidente colocou em votação se seria feita a consulta pública aos três segmentos:
discente, TAE’s e professores. O resultado foi o seguinte: 10 (dez) votos favoráveis à
resolução da questão nesta ADDEMIN; 05 (cinco) votos favoráveis à consulta pública e
1 (uma) abstenção. Em seguida, foi feita a votação, sendo o seguinte resultado: Prof.
Carlos Alberto, 05 (cinco) votos; Prof.ª Rosa, 08 (oito) votos; 03 (três) votos brancos. O
Presidente agradeceu aos professores Carlos Alberto e Rosa a demonstração de
compromisso com o DEMIN. O Prof. José Margarida aproveitou a oportunidade para
agradecer ao Prof. José Aurélio pelo período que esteve na chefia do DEMIN. O Prof.
José Margarida comunicou seu impedimento como membro na banca de concurso para
professor do DEMIN, na área de Lavra a céu aberto, por haver orientado um dos
candidatos inscritos e ser coautor de artigo com o mesmo. Nada mais havendo a tratar, o
Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às onze horas. 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, 18
de maio de 2018.

