ATA DA 1433ª REUNIÃO DO CONSELHO DEPARTAMENTAL DA ESCOLA DE
MINAS, EM 25 DE MARÇO DE 2021
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Aos vinte e cinco dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, reuniram-se para a
1433ª Reunião do Conselho Departamental da Escola de Minas, em Plenária Virtual (Google
Meet), sob a Presidência do Cons. Issamu Endo, diretor da Escola de Minas, os seguintes
conselheiros: Adrielle de Carvalho Santana, Agnaldo José da Rocha Reis, Alice Fernanda de
Oliveira Costa, Aline de Araújo Nunes, Aloísio de Castro Gomes Júnior, Carlos Enrique Arroyo
Ortiz, Christiano Ottoni Carvalho, Claver Antônio Fontes Vilela, Cláudio Eduardo Lana, Clécio
Magalhães do Vale, Douglas Cristian da Silva, Geraldo Donizetti de Paula, Guilherme José
Cunha Gomes, Helton Cristiano Gomes, Hernani Mota de Lima, José Margarida da Silva, Kerley
dos Santos Alves, Leonardo Barbosa Godefroid, Lívia Cristina Pinto Dias, Lucas Deleon
Ferreira, Luís de Almeida Prado Bacellar, Luiz Cláudio Cândido, Paulo de Castro Vieira, Paulo
Henrique Vieira Magalhães, Paulo Marcos de Barros Monteiro, Margarida Márcia Fernandes
Lima, Ricardo Azoubel da Mota Silveira, Rodrigo Rangel Porcaro, Rosa Malena Fernandes
Lima, Tays Torres Ribeiro das Chagas, Tito Flávio Rodrigues de Aguiar. Justifica-se a ausência
dos seguintes conselheiros: Alberto de Freitas Castro Fonseca, em função de reuniões
administrativas e de pesquisa previamente agendadas; Elisângela Martins Leal, que está
participando de uma banca; Andréa Regina Dias da Silva e Fernanda Alves de Brito Bueno, por
compromissos médicos na família. Havendo quórum, o Presidente passou a palavra à Prof.ª Júlia
Mendes, do Deciv, para fazer uma apresentação sobre os resultados de uma pesquisa a respeito
do desenvolvimento do período letivo especial – PLE. Após a apresentação, o Presidente passou
ao item I – EXPEDIENTE: 1. Posse de representante dos docentes do Demec. O Presidente
empossou a representante dos docentes do Demec, Zirlene Alves da Silva Santos. 2.
Comunicações. Da diretoria: i. Está aberta para consulta pública a indicação ao título de
Professor Emérito da Universidade Federal de Ouro Preto. ii. Está aberta, até a próxima semana,
a consulta pública sobre o Regimento Interno do CDEM. iii. Foi encerrada a consulta pública do
Regimento Interno da EM. Houve várias manifestações e contribuições, que serão apresentadas
neste conselho em reunião futura. iv. Está sendo finalizada a regulamentação das entidades
estudantis da EM, pois apenas as empresas juniores estão regularizadas na instituição e algumas
das atividades desenvolvidas por elas serão utilizadas na curricularização da extensão. v. Serão
regulamentados também os e-mails institucionais para melhorar o fluxo administrativo na EM.
vi. O CDEM irá receber, em breve, um trabalho realizado pela Subcâmara das Engenharias da
Ufop, denominado Proposta de política de engenharia da Ufop. Registra-se a saída da Cons.
Aline. vii. Na última semana, a Proplad solicitou a todos os coordenadores de laboratórios que
reportassem a possibilidade de disponibilizar os cilindros de gases para serem recolhidos pela
White Martins, a fim de atender à demanda necessária para abastecer os hospitais com oxigênio,
em função da Pandemia do Coronavírus. Não foi possível a empresa recolher todos os cilindros
em um único transporte, devendo retornar na próxima semana. Assim, a universidade e a EM
estão contribuindo bastante para suprir as necessidades dos hospitais com relação aos cilindros
de oxigênio. viii. O parque laboratorial da EM passará por uma adequação quanto à segurança e
proteção patrimonial no mês de abril, para adequação às exigências do corpo de bombeiros. ix.
Está prevista para o dia 30.03 uma reunião para esclarecimentos quanto ao preenchimento do
questionário sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. O link para a reunião já foi divulgado. x. A
EM e departamentos de outras unidades devem participar de uma chamada pública para
participação no programa da Associação Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial – Embrapi.
O Cons. Hernani prestou maiores esclarecimentos. Dos conselheiros: i. O Cons. José Margarida
agradeceu pelo convívio no CDEM nos últimos quatro anos, pois o mandado dele no Cemin está
se encerrando. O Presidente agradeceu ao conselheiro pela sua atuação nesse período. ii. O Cons.
Leonardo comunicou que esta deve ser sua última reunião neste Conselho, uma vez que seu
mandato se encerra no próximo dia onze. 3. i. Ata da 1431ª reunião ordinária, realizada em
24.02.2021. O Cons. Leonardo sugeriu, nas linhas 30 e 31, registrar por extenso a que se refere a
sigla Abinox e constar o nome do ex-aluno. Após discussão, a ata foi colocada em votação,
sendo aprovada com a abstenção dos Cons. Zirlene, Kerley, Lívia e Geraldo. ii. Ata da 1432ª
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reunião, realizada em caráter extraordinária, em 01.03.2021. Em discussão, não houve sugestão
de alteração. Colocada em votação, a ata foi aprovada com a abstenção dos Cons. Zirlene, Lívia,
Issamu, Clécio, José Margarida e Paulo Henrique. O Cons. Hernani solicitou que essa ata seja
disponibilizada à Soc, para que a secretária a encaminhe aos membros do Cuni. O Presidente
solicitou a inserção de dois itens na pauta: 8. Participação de docentes em projetos de prestação
de serviço. Processo 23109.002586/2021-77 – Leonardo Brandão Nogueira – Degeo; 9.
Constituição de comissão especial de avaliação para progressão de carreira de docente do
Demin. Colocada em votação, a solicitação de inserção foi aprovada por unanimidade. II –
ORDEM DO DIA: 1. Decisão ad referendum deste Conselho. Provisão CDEM 824, de 18 de
março de 2021, que aprovou a participação do Prof. Alan Kardek Rêgo Segundo, lotado no
Decat, como coordenador do Projeto de Pesquisa “Colaboração Técnica em Automação de
Processos de Mineração”, realizado em parceria com a Associação Instituto Tecnológico Vale –
ITV, no valor de dezessete mil e quinhentos reais. Após discussão, a Provisão foi colocada em
votação, sendo aprovada por unanimidade. 2. Indicação de representantes para a Comissão
Permanente de Pessoal Docente – CPPD. A diretoria recebeu a indicação dos docentes Luiz
Joaquim Cardoso Rocha e Ana Maura Araújo Rocha, lotados no Demec, como candidatos a
representantes titular e suplente, respectivamente, e Luís Antônio Rosa Seixas, lotado no Demin,
como candidato a representante suplente da Escola de Minas na Comissão Permanente de
Pessoal Docente. Após discussão, os nomes dos candidatos à representação suplente foram
colocados em votação, tendo o candidato Luís Antônio obtido dezessete votos e a candidata Ana
Maura, dez votos, além de duas abstenções. Ficam eleitos, portanto, os docentes Luiz Joaquim
Cardoso Rocha e Luís Antônio Rosa Seixas como representantes titular e suplente,
respectivamente. 3. Reconhecimento de vínculo pedagógico e institucional de Empresa
Júnior: i. Processo 23109.001553/2021-18, referente à Geoconsultoria Jr. Foram colocados em
discussão e em votação o plano acadêmico da empresa júnior e a indicação do Prof. Cláudio
Eduardo Lana como orientador da empresa júnior do curso de Geologia, com carga horária de
quatro horas semanais à realização das atividades, sendo aprovado por unanimidade. ii. Processo
23109.007732/2020-70, referente à Arq Jr. Foi colocada em discussão a indicação dos
professores Clécio Magalhães do Vale e Fernanda Alves de Brito Bueno como orientadores da
empresa júnior do curso de Arquitetura e Urbanismo, com carga horária de duas horas semanais,
sendo aprovado por unanimidade. iii. Processo 23109.006687/2020-36 – Civil Jr. Foi colocada
em discussão a indicação do Prof. Edézio Alves de Souza como orientador, com carga horária de
quatro horas semanais. Colocada em votação, a indicação foi aprovada por unanimidade. 4.
Solicitação de Revalidação de diploma – Engenharia de Minas, referente ao Processo SEI
23109.009179/2020-18. O Cons. José Margarida relatou sobre a solicitação encaminhada por
Eduardo Alfredo Castro Castaneda de revalidação de seu diploma de graduação no curso de
Engenharia de Minas, obtido na Pontificia Universidad Católica del Perú, em Lima – Peru, como
equivalente ao curso de Engenharia de Minas desta instituição. Após discussão, o parecer final
da comissão foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. 5. Prorrogação de
afastamento de docente para capacitação, referente ao Processo 23109.001958/2021-48. Foi
colocada em discussão a solicitação de prorrogação do término do afastamento para capacitação
do docente Danny Augusto Vieira Tonidandel, lotado no Departamento de Engenharia de
Controle e Automação, de 31 de março de 2021 para 31 de agosto de 2021. Colocada em
votação, a solicitação foi aprovada por unanimidade. 6. Prorrogação de credenciamento de
docente para o Decat, referente ao Processo 23109.002563/2021-62. Foi colocada em discussão
a solicitação de prorrogação do credenciamento de Wolmar Araújo Neto como professor
voluntário no Departamento de Engenharia de Controle e Automação, no período de 28 de março
de 2021 para 30 de abril de 2021, sob a supervisão do Professor Paulo Marcos de Barros
Monteiro. Colocada em votação, a solicitação foi aprovada por unanimidade. 7. Afastamento de
docente do Depro para capacitação, referente ao Processo 23109.002625/2021-36. Foi
colocada em discussão a solicitação de afastamento do docente Magno Silvério Campos, lotado
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no Departamento de Engenharia de Produção, Administração e Economia, no período de 1º de
junho de 2021 a 30 de maio de 2022, para realizar pós-doutorado na Universidade Federal de
Minas Gerais - UFMG. Colocada em votação, a solicitação foi aprovada por unanimidade. 8.
Participação de servidor em projeto de prestação de serviço, referente ao
Processo 23109.002586/2021-77. Foi colocada em discussão a participação do servidor
Leonardo Brandão Nogueira, lotado no Departamento de Geologia, no projeto Análise
Geoquímica em Amostras de Águas, no valor de R$ 15.000,00, coordenado pelo Prof. Hermínio
Arias Nalini Júnior, tendo como contratante a Arcadis Logos S.A e como fundação interveniente
a Fundação Gorceix. Colocada em votação, a solicitação foi aprovada por unanimidade. 9.
Constituição de comissão especial de avaliação para progressão de carreira de docente do
Demin. Foi colocada em discussão a indicação dos seguintes docentes para constituírem a
Comissão Especial de Avaliação do pedido de progressão para a Classe E, denominação Titular
da Carreira de Magistério Superior, do docente José Margarida da Silva, lotado no Departamento
de Engenharia de Minas: Dr. Adilson Curi (UFOP), Dr. José Ildefonso Gusmão Dutra (UFMG),
Dr. Lineu Azuaga Ayres da Silva (USP) e Dr. Cláudio Lúcio Lopes Pinto (UFMG). Colocada em
votação, a solicitação foi aprovada por unanimidade. OUTROS ASSUNTOS: O Presidente
informou que será necessário sistematizar os destaques resultantes da consulta pública aos
regimentos internos do CDEM e da EM para apresentar os documentos finais a este Conselho.
Em discussão, foi sugerido que a sistematização das sugestões recebidas seja feita pela mesma
comissão que elaborou os documentos. Colocada em votação, a proposta foi aprovada por
unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou
a reunião. Para constar, lavrou-se a presente ata, que será assinada pela secretária e pelo
Presidente. Ouro Preto, vinte e cinco de março de dois mil e vinte e um.
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