
 

 

ATA DA ASSEMBLEIA DEPARTAMENTAL DO DEPARTAMENTO DE 1 

ENGENHARIA DE MINAS/ESCOLA DE MINAS/UFOP 2 
No dia 24 de março 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, Flávia Gomes Pinto, Hernani Mota de Lima, José 7 

Fernando Miranda, José Margarida da Silva, Milene Sabino Lana, Otávia Martins Silva 8 

Rodrigues, Rosa Malena Fernandes Lima, Waldyr Lopes de Oliveira Filho e os 9 

discentes Guilherme Bernardes de Castro e Jussara da Silva Moreira. Havendo 10 

“quorum”, o Presidente deu início à reunião. EXPEDIENTE: 01. Apreciação e 11 

deliberação da ata da reunião realizada 16/02/2017. O Presidente fez uma passagem, 12 

página por página da ata e, após anotadas as sugestões de alterações pelos presentes, 13 

colocou em votação e a mesma foi aprovada por unanimidade, com as devidas 14 

correções. 02.  Comunicações. O Presidente comunicou que solicitou à PROGRAD a 15 

renovação, por mais um semestre, dos contratos de Professor Substituto, para os 16 

Professores Flávia Gomes Pinto e Hermano Brito, que oferecerão as disciplinas Rochas 17 

Ornamentais e Hidrologia Subterrânea, respectivamente; finalizou informando que parte 18 

do dinheiro repassado ao DEMIN pela Minera Jr., foi utilizado para a compra de um 19 

compressor portátil que está locado no Laboratório de Resíduos de Mineração; O Prof. 20 

Carlos Alberto comunicou que esteve no Instituto Federal do Pará – IFPA, para tratar da 21 

programação do Encontro de Engenharia que acontecerá em setembro de 2017; 22 

finalizou sugerindo a inserção de detalhes da MINERA Jr, nas informações a serem 23 

repassadas quando da avaliação do Guia ABRIL. O representante dos alunos Guilherme 24 

Castro comunicou que foi definido o período de realização da Semana de Estudos da 25 

Escola de Minas, como sendo de 31/07 a 04/08 e solicitou que não houvesse 26 

computação de faltas para os alunos que participarem do evento; solicitou notícias a 27 

respeito do controle de ruídos do compressor instalado nos fundos das salas de aulas; a 28 

Prof.ª Rosa Malena, disse que esteve hoje pela manhã em reunião na PROPP, onde foi 29 

informada de que os projetos da UFOP, aprovados na FAPEMIG, estão sendo 30 

ranqueados, juntamente com os de outras universidades do mesmo porte e, pelo 31 

resultado, fica bem nítido que os Departamentos da UFOP não têm submetido projetos, 32 

e por isso a UFOP está com pontuação baixa. Lembrou que o MEC vai acabar com a 33 

modalidade de bolsa de balcão para doutorado sanduíche e substituir por um montante 34 

para cada instituição que deverá elaborar uma política de partilha entre os interessados. 35 

A Profª Christianne Lyra disse que enviou um projeto no Edital Universal da 36 

FAPEMIG, que o mesmo foi aprovado há dois anos e que está para ser finalizado em 37 

breve, no entanto ainda não recebeu nenhum recurso da FAPEMIG, isso pode ser um 38 

dos fatores desestimulantes neste caso. O Prof. Adilson Curi comentou que na semana 39 

de 03 a 07 de abril, participará de uma banca de concurso para professor na UFBA em 40 

Salvador e que na semana que vem participará de 3 defesas de mestrado aqui no 41 

DEMIN. O Prof. José Margarida comunicou que seu orientando defenderá TCC às 42 

13h45min; informou que o PPGEM precisa cadastrar os cursos no Crea, pois há alunos 43 

solicitando anotação; foi convidado pra proferir palestra no ENEC, em 05 de maio, em 44 

BH. ORDEM DO DIA: 01 - Discussão e deliberação sobre planos de ensino das 45 

disciplinas oferecidas pelo DEMIN – 2017/01, com entrega dos respectivos planos 46 
de ensino. O Presidente, antes de iniciar a leitura de cada um dos planos de ensino já 47 

entregues abriu uma discussão sobre o assunto, onde foi deliberado que o Chefe do 48 

DEMIN fará uma análise dos planos de ensino visando conferir o cronograma das 49 



 

 

atividades e suas respectivas bibliografias. Lembrando que os professores que ainda não 50 

entregaram seus planos deverão fazê-lo até o dia 27/03, para que os mesmos possam ser 51 

encaminhados para o Colegiado de Curso. 02. Discussão e deliberação sobre ad 52 

referendum – continuidade do credenciamento de Franciele Câmara Nogueira e 53 
Tatiana Barreto dos Santos. O Presidente leu o ad referendum encaminhado à 54 

Diretoria da Escola de Minas solicitando a continuidade do credenciamento das 55 

referidas alunas de Pós-Graduação do DEMIN para lecionarem disciplinas no semestre 56 

letivo 2017/01, nos termos da Resolução CEPE 2.305, de 03 de abril de 2003.  O 57 

Presidente esclareceu que Francielle Câmara Nogueira lecionará a disciplina MIN 11 5 58 

– Metodologia científica em Engenharia de Minas sob a tutoria do Prof. Carlos Alberto 59 

Pereira; Tatiana Barreto dos Santos lecionará a disciplina MIN 216 – Dimensionamento 60 

de escavações em rochas sob a tutoria da Prof.ª Milene Sabino Lana. Em seguida, o 61 

Presidente colocou em votação, sendo os credenciamentos aprovados por unanimidade. 62 

03. Discussão e deliberaçãosobre alteração curricular do curso de Bacharelado em 63 
Estatística – memorando COEST nº 10/2017. O Presidente fez a leitura do 64 

memorando COEST Nº 10/2017, no qual o Curso de Bacharelado em Estatística do 65 

ICEB solicita a inclusão das disciplinas do DEMIN: MIN262 – Introdução à 66 

Geoestatística e MIN 214 – Introdução à Análise Estatística de Experimento no seu 67 

conjunto de disciplinas. Após breve discussão, a Assembleia deliberou pelo 68 

atendimento à solicitação, uma vez que esta é mais uma oportunidade do curso de 69 

Engenharia de Minas interagir com outros cursos da UFOP, visando a capacitação de 70 

bons alunos, inclusive permitir a captação de alunos excelentes para os cursos de Pós-71 

graduação do DEMIN e vice-versa. Salientando que as disciplinas serão oferecidas em 72 

caráter eletivo para o referido curso. Colocada em votação, a deliberação foi aprovada 73 

por unanimidade. 04. Discussão e deliberação quanto ao OF. DEGEO Nº 053/2017 – 74 

utilização dos espaços do DEGEO. O Presidente fez uma explanação sobre o oficio do 75 

Chefe do DEGEO encaminhado à Chefia do DEMIN, solicitando a retirada dos 76 

pertences do DEMIN que ainda estão alocadas nas dependências daquele departamento, 77 

no prazo de 60 dias a contar da data do recebimento do referido ofício. Após discussão, 78 

a Assembleia deliberou que o Chefe do DEMIN encaminhasse um ofício ao chefe 79 

daquele departamento comunicando que o estão sendo tomadas, junto às autoridades 80 

competentes, as providências cabíveis no sentido de se buscar uma solução para a 81 

questão. A proposta foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. 05. 82 

Discussão e deliberação quanto à transferência dos livros do DEMIN, que estão na 83 
biblioteca do DEGEO, para a biblioteca da Escola de Minas. O Presidente lembrou 84 

que no passado foi feita a solicitação, por parte do DEMIN, de alocação dos livros do 85 

DEMIN para a Biblioteca da Escola de Minas, mas que o DEGEO foi contra. Após 86 

pequena discussão, a Assembleia deliberou que, em função da precariedade em que se 87 

encontram as instalações da biblioteca do DEGEO, atualmente, é urgente que se faça a 88 

transferência dos livros para a Biblioteca da Escola de Minas. Colocada em votação a 89 

deliberação da Assembleia foi aprovada por unanimidade. 06. Encaminhamento dos 90 

concursos para professor efetivo do DEMIN – edital PROAD Nº 75/2016. Este item 91 

foi tratado como comunicação, já que não houve deliberação. O Presidente reportou à 92 

Assembleia os resultados provisórios, já que ainda têm de serem cumpridos os prazos 93 

de recursos. Em seguida, fez um breve relato do transcurso dos concursos. Relatou que 94 

o Prof. Elton Destro, quando foi substituto no DEMIN, seus salários foram pagos com 95 

recursos da Fundação Gorceix e que o mesmo, em contrapartida, deveria apresentar um 96 

projeto àquela fundação sob orientação dos Professores Ivo Eyer e José Cruz. O referido 97 

projeto deverá ser disponibilizado em breve, após possível solicitação de registro autoral 98 

ou de patente do mesmo. Ressaltou que a Fundação Gorceix será comunicada para o 99 



 

 

lançamento e registro do mesmo. 07. Outros assuntos. Outros assuntos foram 100 

solicitados: 1 – A Profª Christianne Lyra lembrou que seu período de representação do 101 

DEMIN no CEMIN expirou em fevereiro e que a vaga está aberta. O Prof. Carlos 102 

Alberto destacou que como não houve reunião do CEMIN desde o fim da greve, não 103 

pode oficializar a  solicitação de preenchimento da vaga, no entanto a Profª Christianne 104 

ainda pode ser reconduzida, caso se interesse. Diante do exposto, o Presidente 105 

perguntou à Profª Christianne se tinha interesse na recondução, obtendo resposta 106 

afirmativa da mesma. Em seguida perguntou à Assembleia se havia interesse da parte de 107 

outro professor em preencher a vaga. Diante do silêncio da Assembleia, o Presidente 108 

colocou em votação a recondução da Profª Christianne Lyra como representante do 109 

DEMIN no CEMIN, que foi aprovada por unanimidade. 2 – O Prof. José Fernando 110 

solicitou a anuência da Assembleia para encaminhar um pedido de auxílio à Fundação 111 

Gorceix, no sentido de viabilizar recursos financeiros para a realização de um curso de 112 

treinamento de facilitadores (alunos e professores do DEMIN) para utilização do 113 

Software MiniSight. O Presidente colocou em votação e a mesma foi aprovada por 114 

unanimidade. 3 – A Profª Rosa Malena apresentou uma preocupação com o que vem 115 

acontecendo com os laboratórios da UFOP, que por terem multiusuários e, muitas vezes 116 

de manutenção cara, necessitam de recursos para esta manutenção. Uma forma de 117 

prover estes recursos é na cobrança das análises realizadas. No entanto muitos 118 

laboratórios vêm cobrando valores acima do mercado, o que não acha justo. Como o 119 

DEMIN não cobra nada das análises, solicitou apoio da Assembleia no sentido de 120 

viabilizar um plano de provimento destes custos. Após pequena discussão, deliberou-se 121 

que o DEMIN fará uma solicitação para que seja inserida essa discussão como ponto de 122 

pauta da próxima reunião do Conselho Departamental da Escola de Minas.  Colocada 123 

em votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. O Presidente lembrou-se de 124 

agradecer à Diretoria da Escola de Minas a doação de 17 cadeiras para o auditório do 125 

DEMIN. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e 126 

encerrou a reunião às quinze horas e quarenta minutos. Ouro Preto, 24 de março de 127 

2017. Presidente: Prof. José Aurélio Medeiros da Luz. Secretário ad hoc: José Fernando 128 

Miranda. ATA APROVADA NA ASSEMBLEIA DEPARTAMENTAL 129 

OCORRIDA EM 09 DE MAIO DE 2017. 130 


