
 

 

ATA DA ASSEMBLEIA DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE 1 

MINAS/ESCOLA DE MINAS/UFOP 2 
No dia vinte e quatro do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, às dez horas e 3 

vinte 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 Érica Linhares Reis, Hernani Mota de Lima, 6 

José Fernando Miranda, José Margarida da Silva, Milene Sabino Lana, Milton Brigolini 7 

Neme, Otávia Martins Silva Rodrigues, Rodrigo Peluci de Figueiredo, Rosa Malena 8 

Fernandes, Waldyr Lopes de Oliveira Filho, Wilson Trigueiro de Sousa e a discente 9 

Letícia Garcia Rezende Genelhú. Justificaram ausência os professores Christianne de 10 

Lyra Nogueira, Flávia Gomes Pinto e Ivo Eyer Cabral. EXPEDIENTE: 01. Posse dos 11 

novos representantes discentes na ADDEMIN. O Presidente empossou a aluna 12 

Letícia Garcia Rezende Genelhú como a nova representante discente na ADDEMIN. A 13 

aluna disse que teria aula do Prof. Ivo Eyer Cabral, por isso pediu licença para se retirar 14 

da assembleia após a posse. 02. Apreciação e deliberação da ata da reunião 15 

realizada em 19/07/2017. O Presidente colocou em discussão, página por página, a ata 16 

da reunião realizada em 19/07/2017. Colocada em votação, a ata foi aprovada, com uma 17 

abstenção, com a seguinte alteração: nas linhas 147-149, onde se lê: “Quanto à 18 

disciplina MIN 207 – Computação básica aplicada à Engenharia de Minas, ficou 19 

deliberado que esta disciplina será lecionada pelo Prof. Carlos Arroyo quando este for 20 

empossado como professor da UFOP lotado no DEMIN”, leia-se: “Quanto à disciplina 21 

MIN 207 – Computação básica aplicada à Engenharia de Minas, esta será lecionada 22 

pelo Prof. Milton Brigolini Neme no segundo semestre letivo de 2017”. 03. 23 

Comunicações. O Presidente deixou a palavra livre para as comunicações. O Prof. 24 

Waldyr comunicou a realização da palestra sobre adensamento de solos e rejeitos finos, 25 

ministrada pelo Prof. Dobroslav Znidarcic, da Universidade do Colorado em Boulder 26 

(Estados Unidos da América), às 17h, no auditório do DEMIN. O Prof. Milton Brigolini 27 

comunicou que estava afastado para tratamento da própria saúde e que está bastante 28 

satisfeito com os resultados do referido tratamento. Apesar das pressões, por conta de 29 

problemas familiares, relatou que lidou bem com as situações adversas. Demonstrou 30 

disposição para retomar seus encargos didáticos e, com relação à disciplina MIN 207, 31 

apresentou uma proposta de plano de aulas voltado para introdução e treinamento do 32 

aluno, que está iniciando o do curso de Engenharia de Minas, no manuseio das 33 

ferramentas dos softwares específicos, a fim de facilitar e agilizar o aproveitamento em 34 

aplicações específicas. O Prof. José Fernando comunicou que participou da comissão 35 

eleitoral para a nova diretoria da Escola de Minas, na qual foram eleitos os professores 36 

Issamu Endo, como diretor, e o Prof. Hernani, como vice-diretor; comunicou, ainda, a 37 

participação da Equipe mining games do DEMIN/UFOP na primeira edição dos "Jogos 38 

Minerários", ocorrida entre os dias 16 e 18 de agosto na Escola de Engenharia da 39 

UFMG, em Belo Horizonte. A equipe conseguiu a segunda colocação no referido 40 

evento. O Prof. José Fernando destacou que os alunos não tiveram apoio financeiro, 41 

apesar de o terem solicitado junto à Fundação Gorceix. O Prof. José Margarida 42 

comunicou que participou dos seguintes eventos: em 22/08, em Belo Horizonte, Debate 43 

da Reforma da Legislação Mineral, promovido pela William Freire Consultoria; 44 

Fiscalização Regional Dirigida do CREA-MG, em Diamantina e mais seis cidades, da 45 

extração de diamante, quartzito e ouro, quadros técnicos, serviços de consultoria, 46 

realizada entre os dias 24 e 27/07; participou da visita técnica do CREA à Mina da 47 

Anglo American, em 28/07; na 74ª Semana Oficial de Engenharia e Agronomia, em 48 

Belém/PA, de 08 a 11/08/2017, com palestras e mesas redondas sobre Mineração e 49 



 

 

novas medidas provisórias do Marco Regulatório da Mineração; no Seminário de 50 

Gestão do CREA/MG, em 07/08. O Prof. Wilson comunicou que participou de várias 51 

palestras da XVIII Semana de Estudos da Escola de Minas e que as mesmas foram 52 

muito boas; comunicou, ainda, que o convênio com o Centro de Tecnologia Mineral – 53 

CETEM – está se firmando, apesar de a universidade não fazer mais contratos guarda-54 

chuva, mas isso tem sido contornado. Burocraticamente, o trâmite do convênio é lento 55 

por parte da UFOP. A Prof.ª Otávia comunicou que está organizando os trabalhos 56 

realizados no Laboratório de Tratamento de Minérios. Segundo a professora, 26 57 

trabalhos são de alunos do DEMIN e 13 são de alunos de outros departamentos. A Prof.ª 58 

Otávia aproveitou para pedir aos professores que, quando precisarem utilizar o referido 59 

laboratório, que preencham os formulários, a fim de que seja feito um controle dos 60 

trabalhos produzidos naquele espaço. A Prof.ª Érica convidou para a defesa de mestrado 61 

da sua orientanda, a aluna Tiany Guedes Cota. A defesa acontecerá no próximo dia 62 

30/08, às 14h, no auditório do DEMIN. A Prof.ª Rosa comunicou que está finalizando o 63 

resultado do exame de seleção 2017 para o curso de doutorado em Engenharia Mineral; 64 

comunicou, ainda, que agendará uma reunião com os professores e alunos da pós-65 

graduação para tratar das regras para uso dos laboratórios. O Presidente comunicou que 66 

será encaminhado para os professores do DEMIN o e-mail com o parecer da Comissão 67 

do Conselho Departamental da Escola de Minas constituída para realizar a avaliação 68 

técnica da implantação e do desenvolvimento do Projeto Pedagógico do Curso de 69 

Engenharia da Energia da Escola de Minas. O Presidente disse que será avaliada a 70 

pertinência sobre a criação do referido curso e que departamentos como o DEARQ têm 71 

oferecido resistência sob a alegação de ficar prejudicado se o curso em questão for 72 

criado. ORDEM DO DIA: 1. Entrega, discussão e deliberação dos planos de ensino 73 

referente ao semestre letivo 2017/2. O Presidente leu os planos de ensino entregues 74 

previamente: MIN 108 – Mecânica dos sólidos – Prof. Rodrigo Peluci de Figueiredo; 75 

MIN 110 – Condicionamento das minas – Prof. Milton Brigolini Neme; MIN 111 – 76 

Mecânica das rochas – Prof.ª Christianne de Lyra Nogueira; MIN 207 – Computação 77 

básica aplicada à Engenharia de Minas – Prof. Milton Brigolini Neme; MIN 235 – 78 

Pesquisa operacional aplicada à Engenharia de Minas – Prof. Ivo Eyer Cabral; MIN 238 79 

– Engenharia de processos – Prof. José Aurélio Medeiros da Luz; MIN 243 – 80 

Estabilidades de taludes – Prof.ª Milene Sabino Lana; MIN 256 – Processamento de 81 

minerais I (T43) – Prof.ª Érica Linhares Reis; MIN 257 – Processamento de minerais II 82 

(T41 e T42) – Prof.ª Érica Linhares Reis; MIN 257 – Processamento de minerais II (T43 83 

e T44) – Prof. José Aurélio Medeiros da Luz; MIN 258 – Processamento de minerais III 84 

(T41 e T42) – Prof.ª Otávia Martins Silva Rodrigues; MIN 258 – Processamento de 85 

minerais III (T43 e T44) – Prof.ª Otávia Martins Silva Rodrigues MIN 262 – Introdução 86 

à Geoestatística – Prof. Ivo Eyer Cabral. Colocados em discussão, os referidos planos 87 

foram aprovados; em seguida, o Presidente propôs que os professores que não 88 

entregaram o plano de ensino na data solicitada que o façam até o próximo dia 25/08 e 89 

que  seja delegado ao Presidente da ADDEMIN o poder de apreciar os referidos planos 90 

entregues extemporaneamente. A proposta foi aprovada por unanimidade. Em seguida, 91 

houve uma discussão sobre a solicitação da aluna Letícia Garcia Rezende Genelhú para 92 

que as excursões curriculares não aconteçam no final do semestre letivo, em função da 93 

sobrecarga de provas e trabalhos neste período. Houve uma pequena discussão sobre a 94 

baixa participação dos alunos às excursões curriculares, como aconteceu recentemente 95 

com a excursão organizada pelo Prof. Hernani para a Samarco. Dos 26 alunos 96 

matriculados em MIN 105 – Recuperação de áreas degradadas, apenas 03 97 

compareceram; desses, nenhum era do curso de Engenharia de Minas. O Prof. Hernani 98 

disse que as datas programadas para as visitas técnicas acabam sendo remarcadas a 99 



 

 

pedido das empresas. Não há muito controle sobre isso. O Prof. José Fernando também 100 

relatou que para a sua visita técnica, dos 30 alunos, apenas 16 compareceram, em 101 

função da prova da disciplina ministrada pelo Prof. Wilson agendada para a mesma data 102 

da excursão. A Prof.ª Érica relatou a sua experiência com a disciplina MIN 265 – 103 

Visitas técnicas a plantas de beneficiamento de minérios. Cada visita tinha uma 104 

pontuação, por isso os alunos não faltavam. Segundo a professora, as empresas também 105 

se preparam para receber um número específico de visitantes e quando isso não 106 

acontece, para a empresa também é frustrante. O Prof. Hernani levantou a questão de as 107 

aulas de campo, no DEMIN, ainda não serem contabilizadas como carga horária 108 

docente, assim como as orientações de Trabalho de Conclusão de Curso. Salientou que 109 

uma carga horária baixa vai impactar na abertura de novas vagas para docente nos 110 

departamentos. 2. Indicação de professores para comporem a comissão de avaliação 111 

da partilha dos livros do DEMIN que estão na biblioteca do DEGEO. O Presidente 112 

comunicou que fez uma reunião com a bibliotecária do SISBIN para tratar da matéria e 113 

que foi sugerida a composição de uma comissão. Houve uma pequena discussão sobre o 114 

trabalho que a referida comissão terá, já que há livros que têm interface com as áreas de 115 

Engenharia de Minas e Geologia. Os professores Rodrigo e Waldyr se dispuseram a 116 

compor a comissão de avaliação da partilha dos livros do DEMIN que estão na 117 

biblioteca do DEGEO. Colocada em votação, a indicação dos professores foi aprovada 118 

por unanimidade. 3. Sugestões para o termo de adesão da UFOP ao SISU. A partir de 119 

material enviado previamente, por e-mail, o Presidente comunicou que participou de 120 

uma reunião com a Pró-reitora de graduação, juntamente com os presidentes de 121 

colegiados e chefes de departamentos a fim de discutir as ações da UFOP para combater 122 

a evasão, bem como o termo de adesão da UFOP ao Sisu (nota de corte e pesos). 123 

Segundo o Presidente, a taxa de diplomação na UFOP caiu de 85% para 46% e que esta 124 

queda é motivada especialmente pela evasão. Disse ainda que a UFOP adota critérios 125 

diversos para a seleção de novos alunos, mas os atuais critérios não estão selecionando 126 

bem os candidatos. Existe uma tendência a diminuir o peso da redação. O Prof. José 127 

Margarida disse que o termo de adesão ao Sisu é preenchido semestralmente e que 128 

qualquer área pode estabelecer o seu ponto de corte. Ilustrou relatando o caso do curso 129 

Ciência da computação que fez alteração no peso da disciplina matemática para 03. 130 

Houve uma pequena discussão. O Presidente propôs que o Prof. José Margarida, 131 

enquanto membro do CEMIN, suscite novas informações acerca desta matéria, bem 132 

como prazos para encaminhamento das sugestões ao colegiado. A proposta foi aprovada 133 

por unanimidade. 4. Outros assuntos. 01. O Presidente comunicou que recebeu o 134 

Ofício PPGEM/UFOP nº 37/2017, informando que o mandato do Prof. Hernani Mota de 135 

Lima, junto ao Colegiado do programa de Pós-graduação de Engenharia Mineral – 136 

CPPGEM, vencerá em 27/09/2017 e que o mesmo poderá ser reconduzido. Consultado 137 

pelo Presidente sobre o interesse na recondução, o Prof. Hernani manifestou-se 138 

positivamente. Colocada em votação, a recondução do Prof. Hernani Mota de Lima 139 

como membro do CPPGEM foi aprovada com abstenção do interessado. 02. O Prof. 140 

Milton questionou a necessidade de utilização de senhas nos computadores do 141 

Laboratório de Planejamento de Lavra. Salientou que grande parte dos programas 142 

utilizados naqueles computadores foram instalados por ele. O Presidente informou ao 143 

Prof. Milton que a utilização de senhas é uma norma do NTI, mas que fará uma consulta 144 

ao referido setor sobre a questão. O Prof. Hernani considerou prudente a utilização de 145 

senhas e que o NTI tem atendido bem às solicitações do DEMIN. Nada mais havendo a 146 

tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às onze horas e 147 

cinquenta e cinco minutos. Para constar, eu, Renata Aparecida Toledo Florencio, lavrei 148 

a presente ata que será submetida à apreciação dos presentes à próxima reunião da 149 



 

 

ADDEMIN. Ouro Preto, 24 de agosto de 2017. ATA APROVADA NA 150 

ASSEMBLEIA DEPARTAMENTAL REALIZADA EM 02 DE OUTOBRO DE 151 

2017. 152 


