
 

 

ATA DA ASSEMBLEIA DEPARTAMENTAL DO DEPARTAMENTO DE 1 

ENGENHARIA DE MINAS/ESCOLA DE MINAS/UFOP 2 
No dia 24 de janeiro do ano de dois mil e dezessete, às quatorze horas e dez minutos, na 3 

sala 02 do DEMIN, realizou-se a Assembleia Departamental do DEMIN, tendo como 4 

presidente o Professor José Aurélio Medeiros da Luz. Além do Presidente, 5 

compareceram os professores Adilson Curi, Carlos Alberto Pereira, Christianne de Lyra 6 

Nogueira, Érica Linhares Reis, Hermando Brito, Hernani Mota de Lima, Ivo Eyer 7 

Cabral, José Fernando Miranda, José Margarida da Silva, Milton Brigolini Neme, 8 

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

Oliveira Filho e os discentes Guilherme Bernardes de Castro e Jussara da Silva Moreira. 10 

Os professores Flávia Gomes Pinto, Milene Sabino de Lana, Rodrigo Peluci de 11 

Figueiredo e Wilson Trigueiro de Sousa justificaram ausência. Havendo “quorum”, o 12 

Presidente deu início à reunião. EXPEDIENTE: 01. Comunicações. O Presidente 13 

pediu licença aos presentes para que dois representantes da Minera Jr. pudessem fazer 14 

uma comunicação. Com a palavra, os estudantes Alisson Rocha e Pedro Rossi 15 

comunicaram que farão um repasse de aproximadamente R$6.000,00 (seis mil reais) 16 

para o DEMIN como parte dos lucros de três projetos desenvolvidos pela empresa 17 

júnior. Solicitaram um levantamento das necessidades do DEMIN. O Presidente sugeriu 18 

que o referido dinheiro seja investido em suprimentos didáticos para os alunos, como 19 

aquisição de datashow. O Prof. Carlos Alberto sugeriu a compra de cadeiras. O Prof. 20 

Waldyr comunicou que o engenheiro da Concresolo, Edmar Fernando Freitas Coelho 21 

realizou, sem custos para o DEMIN, a manutenção dos equipamentos do Laboratório de 22 

Resíduos de Mineração; comunicou, ainda, que ministrou, em dezembro de 2016, um 23 

curso para 20 geólogos e que, provavelmente, haverá uma segunda edição do referido 24 

curso. O Prof. José Margarida comunicou que os engenheiros de minas José Marzano e 25 

Roberto Costa, este já falecido, juntamente com o Geólogo Antônio Ladeira foram 26 

homenageados pelo CREA, em dezembro/2016; participou de reunião da Comissão de 27 

Recepção de calouros da Escola de Minas, que avaliou a participação dos mesmos na 28 

calourada de setembro/2016. Houve pequena participação dos alunos em geral, a menos 29 

da Engenharia Civil. Foi definida Minuta de Resolução CEPE sobre a recepção; sua 30 

orientada, Carla Martins, do DNPM, defenderá dissertação de mestrado no próximo dia 31 

30/01, com participação da Prof.ª Milene; participou de mais bancas de dissertação do 32 

NUGEO, em janeiro/2017 e em dezembro/2016, ambas orientadas pelo Prof. Rodrigo; 33 

foi convidado para banca de professor efetivo na UFBA, na área de lavra subterrânea e 34 

ventilação de mina; participou do Encontro de Saberes da UFOP, como revisor de 35 

trabalhos e avaliador de posters; esteve no Fórum Regional de Rochas Ornamentais, em 36 

Diamantina, em 18 de novembro, quando, em função de Reunião do CREA, também 37 

visitou o curso de Geologia da UFVJM. O Curso de Engenharia de Minas dessa 38 

instituição, dentro do Sistema de Bacharelado de Ciências e Tecnologia, está sediado 39 

em Janaúba-MG; participou do Seminário de Tecnologia e Inovação na Mineração, no 40 

Crea, em Belo Horizonte, no dia 21 de novembro, com a presença de entidades, órgãos 41 

de pesquisa, empresas, profissionais e docentes de universidade, como a Prof.ª Rosa; o 42 

referido evento foi promovido pela Câmara Temática de Recursos Hídricos; esteve no 43 

XII Encontro Nacional de Engenheiros de Minas, em Catalão-GO, em 24 e 25 de 44 

novembro com presença de entidades, órgãos governamentais, profissionais, empresas, 45 

docentes e muitos estudantes da UFG e dois estudantes da UFOP; o referido evento foi 46 

promovido pela FAEMI; realizou a abertura do Seminário de Mobilidade Urbana e 47 

Acessibilidade, promovido pelo CREA, em Ponte Nova, em 23 de novembro; participou 48 

do Workshop de Geotecnia e Hidrogeologia na UFOP, em 29 de novembro; aconteceu o 49 



 

 

Seminário Reino Unido-Brasil de Mineração: Desafios e Oportunidades da Indústria, 50 

em Belo Horizonte, no dia 30 de novembro de 2016. O evento contou com a 51 

participação de mineradoras e representantes da cadeia de fornecedores britânica no 52 

setor e instituições como CODEMIG, FAPEMIG e BNDES. Serão debatidos tópicos 53 

relevantes para a indústria de mineração: gestão de risco, barragem de rejeitos, 54 

recuperação e remediação ambiental, inovação, pesquisa e desenvolvimento, cadeia de 55 

fornecedores e sustentabilidade. O Prof. Hernani comunicou que esteve em contato com 56 

Hélio Lazarim, da Anglo American – Minas/Rio; este manifestou o desejo de fazer uma 57 

visita ao DEMIN para estabelecer possíveis parcerias na Graduação e especialmente na 58 

Pós-graduação. A este respeito, o professor comunicou que agendou uma reunião para o 59 

próximo dia 03/02/2017. Nesta reunião, estarão presentes o gerente geral de curto e 60 

longo prazo, uma gerente de RH e um gerente de “business improvement”. A Prof.ª 61 

Christianne comunicou sua participação na banca de avaliação de processos de 62 

promoção para Classe de Professor Titular das professoras Aline da Silva Ramos 63 

Barboza e Ivete Vasconcelos Lopes Ferreira no Centro de Tecnologia da Universidade 64 

Federal de Alagoas – CTEC/UFAL, no dia 20 de dezembro de 2016. A professora 65 

reclamou da falta de sinalização nas obras que estão sendo realizadas no campus. O 66 

Prof. Ivo comunicou que, no dia 23/12/2016, seu orientando Alcides Eloy Cano Nunez 67 

defendeu a dissertação de mestrado depois de passar pelo processo de reingresso e 68 

revalidação dos créditos. O aluno Guilherme comunicou que no próximo dia 05/02 69 

acontecerá o campeonato de futebol “Taça Rosa Malena”. Será cobrada uma taxa de 70 

R$5,00 para ajuda de custo. O Prof. Carlos Alberto comunicou que teve uma reunião 71 

com o colegiado para discutir a implementação de disciplinas à distância na grade do 72 

curso de Engenharia de Minas. A Prof.ª Rosa comunicou que, em função de 73 

inconsistência nos dados da plataforma Sucupira, será necessário reenviar as 74 

informações referentes aos anos de 2013, 2014 e 2015. Comunicou que o sistema para 75 

lançamento de notas do segundo semestre de 2016 fechou dia 22 de janeiro/2017, mas 76 

será reaberto, com novo prazo até o final do mês. Pediu aos colegas que, tão logo o 77 

semestre termine, lancem as notas referentes a 2016/02. O Presidente comunicou que 78 

terminou, no último final de semana, o relatório de atividades do DEMIN. Comunicou, 79 

ainda, que estabeleceu, como prazo final para coleta de informações para o relatório 80 

deste ano em função, o dia 20/11. Por fim, comunicou que a servidora Dora Anchieta de 81 

Freitas solicitou remoção do seu cargo. ORDEM DO DIA: 01. Aprovação das bancas 82 

examinadoras para os concursos de docentes das áreas de Operações Mineiras, 83 

Pesquisa Mineral e Tratamento de Minérios (Edital PROAD Nº 75, de 30 de agosto 84 
de 2016). O Presidente esclareceu que cabe à assembleia departamental indicar a 85 

comissão examinadora (01 membro interno e 02 membros externos, com respectivos 86 

suplentes) e a proposta da mesma para data, horário e local de realização das provas 87 

referentes ao concurso regido pelo Edital PROAD Nº 75, de 30 de agosto de 2016. O 88 

Presidente esclareceu, ainda, que cabe ao Conselho Departamental apreciar a indicação 89 

da banca examinadora e, caso a aprove, expedir Resolução aprovando a banca 90 

examinadora e edital da unidade, determinando data, horário, local da prova e banca. 91 

Para a área de Tratamento de Minérios, foram indicados, como membros titulares, os 92 

seguintes nomes: 1. Prof. Dr. José Aurélio Medeiros da Luz (UFOP), 2. Prof. Dr. 93 

Laurindo de Salles Leal Filho (ITV), 3. Prof. Dr. Luís Marcelo Marques Tavares 94 

(UFRJ); como membros suplentes, foram indicados os seguintes nomes: 1. Prof.ª Dr.ª 95 

Érica Linhares Reis (UFOP), 2. Prof. Dr. André Carlos Silva (UFG), 3. Prof. Dr. Carlos 96 

de Figueiredo Gontijo (ITV). Ficou estabelecido que as provas terão início no dia 28 de 97 

março de 2017, às 9h30min (nove horas e trinta minutos), com previsão de término no 98 

dia 30 de março de 2017, na sala 08 do Prédio do DEMIN/UFOP, campus Morro do 99 



 

 

Cruzeiro, em Ouro Preto/MG. Para a área de Operações Mineiras, foram indicados, 100 

como membros titulares, os seguintes nomes: 1. Prof. Dr. Wilson Trigueiro de Sousa 101 

(UFOP), 2. Prof. Dr. Edmo da Cunha Rodovalho (Unifal), 3. Prof. Dr. Paulo André 102 

Charbel (IFG); como membros suplentes, foram indicados os seguintes nomes: 1. Prof. 103 

Dr. José Margarida da Silva (UFOP), 2. Profª. Drª. Carla Maria Mendes Lacerda 104 

(IFMG), 3. Prof. Dr. Roberto Bráulio Guimarães (IFMG). Ficou estabelecido que as 105 

provas terão início no dia 13 de março de 2017, às 9h30min (nove horas e trinta 106 

minutos), com previsão de término no dia 15 de março de 2017, na sala 08 do Prédio do 107 

DEMIN/UFOP, campus Morro do Cruzeiro, em Ouro Preto/MG. Para a área de 108 

Pesquisa Mineral, foram indicados, como membros titulares, os seguintes nomes: 1. 109 

Prof. Dr. Hernani Mota de Lima (UFOP), 2. Profª. Drª. Carla Maria Mendes Lacerda 110 

(IFMG), 3. Prof.ª Dr.ª Ana Olívia Barufi Franco de Magalhães (Unifal); como membros 111 

suplentes, foram indicados os seguintes nomes: 1. Prof. Dr. Carlos Alberto Pereira 112 

(UFOP), 2. Prof. Dr. Roberto Bráulio Guimarães (IFMG), 3. Prof. Dr. José Baptista de 113 

Oliveira Júnior (UFBA). Ficou estabelecido que as provas terão início no dia 20 de 114 

março de 2017, às 9h30min (nove horas e trinta minutos), com previsão de término no 115 

dia 22 de março de 2017, na sala 08 do Prédio do DEMIN/UFOP, campus Morro do 116 

Cruzeiro, em Ouro Preto/MG. As referidas indicações foram colocadas em votação e 117 

aprovadas por unanimidade. 02. Deliberação quanto à admissibilidade de 118 

completação das atividades didáticas, à distância, de disciplinas do Demin de aluno 119 
formando, em realização de estágio em locais fora da região de Ouro Preto. Com a 120 

palavra, o Prof. Carlos Alberto lembrou que os cursos de graduação presenciais da 121 

UFOP não preveem atividades didáticas à distância. Em seguida, relatou que foi 122 

procurado por alguns alunos que conseguiram estágio em locais fora da região de Ouro 123 

Preto. Ocorre que, dada a distância, não há possibilidade de os alunos frequentarem as 124 

aulas, mas para que os mesmos usufruam das atividades avaliativas diferenciadas – 125 

AAD’s – é preciso que se tenha decorrido 2/3 do semestre letivo. Do contrário, os 126 

alunos terão que trancar o curso. Porém, para conseguir estágio, o aluno não pode ter 127 

trancado o período, pois a empresa na qual estagiará exige dele o vínculo com a 128 

instituição de ensino. Acrescentou que os alunos têm encontrado dificuldades para 129 

conseguir estágio e relatou que conhece pelo menos três estudantes nesta situação. 130 

Questionou como resolver sobre as atividades avaliativas diferenciadas considerando 131 

que ainda não decorreram 75% do semestre letivo e a atual dificuldade dos alunos para 132 

conseguirem estágio. A Prof.ª Otávia relatou que foi procurada por uma aluna que 133 

passou em processo seletivo para mestrado e também solicitou atividade avaliativa 134 

diferenciada. O Prof. José Margarida relatou que também tem recebido alunos na 135 

mesma situação. Lembrou que a questão é regimental (Resolução CEPE 1.744). O Prof. 136 

Hernani relatou a situação de duas alunas estrangeiras que, em fevereiro, precisam 137 

voltar para Portugal. O professor disse que lecionou para elas durante a greve. A Prof.ª 138 

Rosa considerou que alunos e professores terão que arcar com as consequências da 139 

greve e que as regras precisam ser cumpridas. A Prof.ª Christianne considerou que é 140 

responsabilidade da instituição propiciar as condições necessárias para que o aluno 141 

consiga concluir o estágio curricular (160h), uma vez que é uma exigência da grade 142 

curricular. Por fim, o Prof. Carlos Alberto propôs que seja feita a flexibilização das 143 

atividades didáticas e da frequência, já que 2016/02 é um semestre atípico por causa da 144 

greve dos servidores e do movimento de ocupação dos estudantes desta Universidade, 145 

que comprometeram o cumprimento regular do calendário acadêmico. Colocada em 146 

votação, essa proposta foi aprovada, com um voto contrário e quatro abstenções. 03. 147 

Outros assuntos. 01. O Presidente relatou a solicitação dos alunos da pós-graduação 148 

em Engenharia Mineral de terem representação junto à assembleia departamental do 149 



 

 

DEMIN. Após breve discussão, a solicitação foi indeferida, já que o estatuto e o 150 

regimento da UFOP não preveem essa representação. 02. O Prof. Waldyr apresentou à 151 

assembleia a proposta do professor Vanzil de viabilizar cursos de curta duração e 152 

seminários no DEMIN, juntamente com os professores Tim Peterson, Sean Ennis e 153 

Richard Dawson. Colocada em votação, a proposta foi aprovada com uma abstenção. O 154 

Prof. José Margarida salientou que é necessário fazer a recomposição dos planos de 155 

ensino, monitorias e excursões curriculares, em função das adequações no calendário 156 

acadêmico, aprovadas pela Resolução CEPE 7.010; informou que a próxima reunião do 157 

CEPE ocorrerá no dia 15/02/2017. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a 158 

presença de todos e encerrou a reunião às quinze horas e cinquenta minutos. Ouro Preto, 159 

24 de janeiro de 2017. Presidente: Prof. José Aurélio Medeiros da Luz. Secretária: 160 

Renata Aparecida Toledo Florencio. ATA APROVADA NA ASSEMBLEIA 161 

DEPARTAMENTAL REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2017. 162 


