
ATA DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE 

ENGENHARIA DE MINAS/ESCOLA DE MINAS/UFOP 

Aos vinte dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, às nove horas e 1 
quarenta e dois minutos, na sala 02 do DEMIN, realizou-se a Assembleia Departamental 2 
do DEMIN, tendo como presidente a Prof.ª Rosa Malena Fernandes Lima. Além da 3 
Presidente, compareceram os professores Adilson Curi, Carlos Alberto Pereira, Elton 4 
Destro, Érica Linhares Reis, Flávia Gomes Pinto, Francielle Câmara Nogueira, Ivo Eyer 5 
Cabral, José Aurélio Medeiros da Luz, José Fernando Miranda, José Margarida da 6 
Silva, Milton Brigolini Neme, Rodrigo Peluci de Figueiredo, Waldyr Lopes de Oliveira 7 
Filho e o discente José Cláudio Mascarenhas Lacerda Bueno. Justificaram ausência os 8 
professores Carlos Enrique Arroyo Ortiz, Hernani Mota de Lima e o discente Bruno 9 
Nasser Arantes. EXPEDIENTE: 01. Posse dos novos membros representantes 10 
discentes. Após a leitura do termo de posse, a Presidente declarou o aluno José Cláudio 11 
Mascarenhas Lacerda Bueno o novo representante discente na ADDEMIN. Como o 12 
aluno Bruno Nasser Arantes justificou ausência, a sua posse ficou adiada para a próxima 13 
ADDEMIN. 02. Apreciação e deliberação da ata da reunião realizada em 14 
17/08/2018. A Presidente colocou em discussão, página por página, a ata da reunião 15 
realizada em 17/08/2018. Foram sugeridas as seguintes alterações: nas linhas 36 a 40, 16 
onde se lê: “A Prof.ª Rosa comunicou que conseguiu o valor de R$57.000,00 (cinquenta 17 
e sete mil reais) para custear duas bolsas de mestrado e R$17.000,00 (dezessete mil 18 
reais) para manutenção dos equipamentos de laboratórios”, leia-se: “A Prof.ª Rosa 19 
comunicou que conseguiu, junto à Nexa Resources, o valor de R$100.000,00 (cem mil 20 
reais) para custear duas bolsas de mestrado e fazer a manutenção dos equipamentos de 21 
laboratórios”; nas linhas 133 a 134, onde se lê “O Prof. José Margarida comunicou que 22 
metade das disciplinas não encaminharam os planos de ensino para o colegiado”, leia-23 
se: “O Prof. José Margarida comunicou que metade das disciplinas não encaminharam 24 
os planos de ensino, referentes a 2018/01, para o colegiado”; na linha 151, onde se lê: 25 
“(…) mas não foi lhe dada a opção de substituir a prova”, leia-se: “(…) mas não foi lhe 26 
dada a opção de escolha entre exame parcial ou exame total”; na linha 186, onde se lê: 27 
“(…) segundo as estatísticas feitas junto aos alunos ingressantes no curso de Engenharia 28 
de Minas da UFOP (...)”, leia-se: “(…) segundo as estatísticas feitas junto aos dados dos 29 
alunos ingressantes no curso de Engenharia de Minas da UFOP (...)”; nas linhas 188 a 30 
189, onde se lê: “(…) os 16% restantes têm dificuldades diversas na fase inicial do 31 
curso”, leia-se: “(…) os 16% restantes têm dificuldades ligadas à infrequência”; na linha 32 
191, inclua-se “com professores”, após “(…) seminários (...)”. Após as alterações 33 
propostas, a ata foi colocada em votação, sendo aprovada, com abstenção do Prof. Ivo 34 
Eyer Cabral. 03. Comunicações. A Presidente deixou a palavra livre para as 35 
comunicações. A Prof.ª Érica comunicou que realizará a primeira visita técnica da 36 
disciplina MIN 265 – Visitas técnicas a plantas de beneficiamento de minérios, em 37 
Itatiaiuçu/MG, no dia 27/09; a professora citou a Resolução Cuni nº 1.955, que dispõe 38 
sobre normas de segurança e saúde em atividades acadêmicas de campo externas ao 39 
ambiente dos campi da UFOP. A Prof.ª Flávia comunicou o término do seu contrato de 40 
professora substituta no próximo dia 26/09, por isso, esta foi a sua última participação 41 
nas assembleias departamentais do DEMIN; a professora aproveitou a oportunidade 42 
para agradecer aos professores e alunos o convívio durante o período de contrato. O 43 
Prof. José Margarida comunicou a realização da XI Mostra de Profissões da UFOP no 44 
dia 01/09; o professor comunicou que a comissão organizadora avaliou positivamente o 45 
evento. O Prof. Carlos Alberto comunicou a sua participação no Cobenge, ocorrido em 46 
Salvador/BA, no período de 03 a 06/09, juntamente com alunos do DEMIN, que 47 



apresentaram trabalhos; o professor comunicou que serão feitas mudanças nas diretrizes 48 
curriculares nacionais para o curso de graduação em engenharia; o Prof. Carlos Alberto 49 
sugeriu que a questão deva ser discutida nas assembleias departamentais e em uma 50 
assembleia geral com os alunos, a fim de nortear as decisões do NDE. O discente José 51 
Cláudio agradeceu a presença dos professores à roda de conversa com os alunos dentro 52 
da programação da Semana de Estudos da Escola de Minas, ocorrida no período de 17 a 53 
21/09. O Prof. Elton comunicou que ministrou um curso sobre programação de 54 
computadores nos meses de maio e junho do ano corrente; o professor comunicou que 55 
15 alunos participaram do referido curso e que está orientando 05 alunos com trabalhos 56 
sobre programação de computadores. O Prof. Elton comunicou que ministrará outro 57 
curso com a referida temática, que iniciará no próximo dia 26/09 e terminará em 19/12. 58 
Serão 15 vagas, mas há 20 computadores disponíveis, por isso o professor estendeu o 59 
convite para os alunos de outras disciplinas. O Prof. José Aurélio aproveitou a 60 
oportunidade para comunicar que seu orientando de TCC, o discente Fábio Vardanega, 61 
utilizou em seus experimentos uma abordagem aprendida no curso de programação de 62 
computadores. O Prof. Waldyr comunicou que dois alunos do mestrado também 63 
apresentaram trabalhos no Cobenge. ORDEM DO DIA: 01. Discussão e deliberação 64 
da provisão que aprova ad referendum da ADDEMIN o projeto Votorantim. A 65 
Prof.ª Rosa disse que propôs uma pesquisa, que constituem o trabalho de dissertação de 66 
mestrado de dois alunos do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mineral/ 67 
PPGEM, tendo a Fundação Gorceix como gestora. A professora apresentou o plano de 68 
trabalho e prestou os esclarecimentos sobre a pesquisa que utilizará minérios de zinco 69 
provenientes de depósitos da região de Vazante/MG, pertencentes à Nexa Resources. O 70 
valor global do projeto é de R$100.000,00 (cem mil reais), incluídos os custos da 71 
Fundação Gorceix e as taxas da UFOP. Colocada em votação, a provisão, que aprova ad 72 
referendum da ADDEMIN o projeto de pesquisa coordenado pela Prof.ª Rosa, foi 73 
referendada com abstenção da interessada. A Prof.ª Rosa aproveitou a oportunidade 74 
para comunicar a prorrogação do projeto em parceria com o Instituto Tecnológico 75 
Vale/ITV. 02. Discussão e deliberação das provisões, que aprovam ad referendum 76 
da ADDEMIN, planos de atividades de estágios de docência. A Presidente disse que 77 
aprovou ad referendum da ADDEMIN o plano de estágio da aluna Maria Isabel 78 
Martínez López, orientada pelo Prof. Rodrigo Peluci, para realizar atividades de 79 
docência de doutorado junto à disciplina MIN 108 (Mecânica dos sólidos); em seguida, 80 
a Presidente relatou que aprovou ad referendum da ADDEMIN o plano de estágio do 81 
aluno Davidson Miguel Avelar de Oliveira, orientado pela Prof.ª Milene Sabino Lana, 82 
para realizar atividades de docência de mestrado junto à disciplina MIN 243 83 
(Estabilidade de taludes). Após os esclarecimentos, as provisões foram colocadas em 84 
votação, sendo referendadas por unanimidade. 03. Discussão e deliberação do plano 85 
de atividades do estágio de docência da aluna Geriane Macedo Rocha. A Presidente 86 
apresentou o plano de atividades do estágio de docência de sua orientada, a aluna 87 
Geriane Macedo Rocha, que realizará as atividades do referido estágio junto à disciplina 88 
MIN 206 (Caracterização tecnológica de minérios). Após os esclarecimentos, o plano de 89 
atividades foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. 04. Discussão e 90 
deliberação da provisão, que aprova ad referendum da ADDEMIN, o afastamento 91 
do país do Prof. Carlos Enrique Arroyo Ortiz. A Presidente comunicou que aprovou 92 
ad referendum da ADDEMIN o afastamento do país do Prof. Carlos Enrique Arroyo 93 
Ortiz, no período de 25 a 27 de setembro de 2018, para ministrar a palestra intitulada 94 
“Incorporação das incertezas no planejamento de lavra de minas”, no dia 26 de 95 
setembro de 2018, na Universidade Nacional Mayor de San Marcos, na cidade de 96 
Lima/Peru, com ônus limitado para a UFOP. Após os esclarecimentos, a Provisão 97 



DEMIN N°08/2018 foi colocada em votação, sendo referendada por unanimidade. 05. 98 
Indicação de membro docente para compor a comissão permanente de segurança 99 
patrimonial e pessoal da Escola de Minas da Praça Tiradentes. A Presidente 100 
comunicou que recebeu o Memorando-Circular Nº004/DIR.EM/UFOP, de 13 de 101 
setembro de 2018, que solicita a indicação de um docente para compor a comissão 102 
permanente de segurança patrimonial e pessoal da Escola de Minas da Praça Tiradentes. 103 
A Presidente deixou a palavra livre para que os interessados pudessem se manifestar. 104 
Como não houve interessados, o Prof. José Aurélio propôs que fosse feita uma consulta 105 
ao Prof. Hernani para verificar se ele teria interesse em compor a referida comissão, já 106 
que tem atuado junto à Escola de Minas da Praça Tiradentes, inclusive como diretor 107 
interino do Museu de Ciência e Técnica da Escola de Minas. Colocada em votação, a 108 
proposta foi aprovada por unanimidade. 06. Análise e deliberação quanto ao 109 
oferecimento da disciplina MIN 107 – Engenharia nos Processos de Mineração 110 
(área Tratamento de Minérios). A Presidente expôs a questão da falta de professor 111 
para dar continuidade à disciplina MIN 107 – Engenharia nos processos de mineração, 112 
em 2018/02, após o término do contrato de professora substituta da Flávia Gomes Pinto, 113 
que ocorrerá no próximo dia 26/09/2018. Após discussão, a professora substituta 114 
Francielle Câmara Nogueira se dispôs a dar continuidade à referida disciplina em 115 
2018/02. Colocada em votação, foi aprovada por unanimidade a continuidade da 116 
disciplina MIN 107 ministrada pela professora Francielle. 07. Análise e deliberação de 117 
regras para uso dos espaços físicos do DEMIN. A Presidente relatou a necessidade da 118 
retirada dos materiais, parte deles ligados ao projeto Mining Games, que estão 119 
entulhando a sala de reuniões. A Presidente falou da necessidade de se manter aquele 120 
espaço organizado e limpo para a realização de reuniões. O Prof. José Fernando propôs 121 
a construção de dois mezaninos, nas extremidades do prédio do DEMIN, onde seriam 122 
guardados os pertences do departamento. Colocada em votação, a proposta foi aprovada 123 
por unanimidade. Em seguida, o Prof. Carlos Alberto disponibilizou o espaço da sala 124 
B4, onde são guardados materiais do seu projeto cantaria, para que o Prof. José 125 
Fernando possa guardar os equipamentos do Mining Games até que os mezaninos sejam 126 
construídos. Não havendo mais assuntos a serem tratados, a Prof.ª Rosa agradeceu a 127 
presença de todos e encerrou a reunião às 10h40min. Para constar, eu, Renata Aparecida 128 
Toledo Florencio, lavrei a presente ata que será submetida à apreciação dos presentes à 129 
próxima reunião da ADDEMIN. Ouro Preto, 20 de setembro de 2018. ATA 130 
APROVADA NA ASSEMBLEIA DEPARTAMENTAL OCORRIDA EM 05 DE 131 
NOVEMBRO DE 2018. 132 


