ATA DA 1418ª REUNIÃO DO CONSELHO DEPARTAMENTAL DA ESCOLA DE
MINAS, EM 09 DE MARÇO DE 2020.
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Aos nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, reuniram-se para a 1418ª Reunião
do Conselho Departamental da Escola de Minas, no Auditório Fundação Gorceix da Escola de
Minas, Campus Morro do Cruzeiro, sob a Presidência do Cons. Issamu Endo, diretor da
Escola de Minas, os seguintes conselheiros: Andréa Regina Dias da Silva, Aníbal da Fonseca
Santiago, Carlos Eduardo Ferraz de Mello, César Falcão Barella, Douglas Cristian da Silva,
Edézio Alves de Souza, Elisângela Martins Leal, Guilherme José Cunha Gomes, Helton
Cristiano Gomes, Johne Jesus Mol Peixoto, José Alberto Naves Cocota Júnior, José
Margarida da Silva, Lucas Deleon Ferreira, Luís Antônio Bortolaia, Luiz Cláudio Cândido,
Margarida Márcia Fernandes de Lima, Paulo de Castro Vieira, Paulo Henrique Vieira
Magalhães, Paulo Marcos de Barros Monteiro, Ricardo Azoubel da Mota Silveira, Rodrigo da
Cunha Nogueira e Wanna de Carvalho Fontes. Justifica-se a ausência dos seguintes
conselheiros: Carlos Enrique Arroyo Ortiz, que está em atividade de campo; Agnaldo José da
Rocha Reis, por motivo de saúde; Luís de Almeida Prado Bacellar, que tinha uma reunião
previamente agendada no Degeo; Edgar Batista Medeiros Júnior, que está em reunião do
NDE. Havendo quórum, o Presidente passou ao item Expediente: 1. Comunicações. Do
Presidente: i. O Presidente solicitou aos chefes de departamento e presidentes de colegiados
providenciem substitutos por ocasião de suas férias. ii. O Presidente solicitou que
especifiquem o local exato de recebimento e o nome do responsável por materiais e
equipamentos a serem entregues na EM. iii. Sobre contratação de efetivos e substitutos,
segundo a Proad, todos os processos já estão prontos para serem assinados, faltando apenas a
autorização do governo. iv. Nelson Maculan, ex-aluno da turma de 1965, foi agraciado com o
título de doutor honoris causa pela Universidade Paris Dauphine, sendo seu sexto título dessa
natureza. v. O Presidente recebeu hoje a tese de um docente do IFMG sobre o ensino da
matemática nos primeiros anos da EM, estando disponível para consulta. Dos demais
conselheiros: i. O Cons. José Margarida comunicou o falecimento, em dezembro de 2019, do
ex-aluno da EM Darcy Germani, expoente na mineração durante mais de 40 anos. Comunicou
ainda a criação da Subcâmara de Ensino de Engenharia, que será coordenada pelo Prof.
Wagner, do ICEA, tendo como suplente o Cons. José Margarida. ii. O Cons. Aníbal
comunicou que um grupo de três professores e alunos da EM fará parte do Projeto Rondon Operação Portal do Sertão e desembarcará em 16 de julho no município de Pedrão (BA), onde
permanecerá até 02 de agosto. A orientação dos alunos ficará sob a responsabilidade dos
professores Aníbal da Fonseca Santiago e Ana Letícia Pilz de Castro, do Deciv, e Edson
Alves Figueira Júnior, do Demec. 2. Análise e deliberação sobre a ata da 1417ª reunião do
CDEM. O Presidente colocou em discussão a ata da 1417ª reunião deste Conselho. A Cons.
Margarida sugeriu algumas correções. Colocada em votação, a ata foi aprovada com a
abstenção dos Cons. Bortolaia e Paulo Henrique. ORDEM DO DIA: O Presidente solicitou a
inserção dos seguintes itens na pauta: 13. Análise e deliberação sobre alteração em data de
afastamento de docente para capacitação; 14. Análise e deliberação sobre prorrogação de
credenciamento de docente do Deamb. Colocada em votação, a solicitação foi aprovada por
unanimidade. 1. Análise e deliberação sobre decisões ad referendum da Presidência deste
Conselho. i. Provisão CDEM 741, de 17 de dezembro de 2019, que aprovou, ad referendum
deste Conselho, a prorrogação do afastamento integral do Prof. Almir Aparecido Malta
Ferreira para cursar pós-graduação, em nível de doutorado, na Universidade Fernando Pessoa,
na cidade de Porto, em Portugal, no período de 22 de dezembro de 2019 a 07 de agosto de
2020. Após discussão, a Provisão foi colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade.
ii. Provisão CDEM 742, de 17 de dezembro de 2019, que aprovou, ad referendum deste
Conselho, a indicação dos docentes Antônio Maria Claret (lotado no Deurb), César Falcão
Barella (lotado no Deamb) e Paulo Marcos de Barros Monteiro (Caurb) para, sob a
presidência do primeiro, comporem comissão de avaliação em estágio probatório do docente
Christiano Ottoni Carvalho, matrícula SIAPE Nº 1.149.208, lotado no Deurb. Após discussão,
a Provisão foi colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade. iii. Provisão CDEM
743, de 17 de dezembro de 2019, que aprovou, ad referendum deste Conselho, a indicação
dos docentes José Romildo Malaquias (Caurb), Luís de Almeida Prado Bacellar (lotado no
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Degeo), Eleonardo Lucas Pereira (lotado no Deurb) e para, sob a presidência do primeiro,
comporem comissão de avaliação em estágio probatório do docente Pedro Manuel Alameda
Hernandez, matrícula SIAPE Nº 3.155.526, lotado no Deurb. Após discussão, a Provisão foi
colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade. iv. Provisão CDEM 759, de 10 de
fevereiro de 2020, que aprovou, ad referendum deste Conselho, a indicação dos docentes
Alan Kardek Rêgo Segundo (lotado no Decat, Siape 1.705.438), Luciana Gomes Castanheira
(lotada no DECAT, Siape 1.728.710) e Helton Cristiano Gomes (lotado no DEPRO, Siape
1.536.606), para, sob a presidência do primeiro, comporem comissão para proceder à
avaliação de desempenho em estágio probatório do servidor docente Bruno Nazário Coelho,
lotado no DECAT. Após discussão, a Provisão foi colocada em votação, sendo aprovada por
unanimidade. v. Provisão CDEM 760, de 10 de fevereiro de 2020, que aprovou, ad
referendum deste Conselho, a indicação dos docentes César Falcão Barella (lotado no Deamb,
Siape 2.237.691), Alberto de Freitas Castro Fonseca (lotado no Deamb, Siape 1.567.268) e
Adilson do Lago Leite (lotado no Deciv, Siape 1.354.000), para, sob a presidência do
primeiro, comporem comissão para proceder à avaliação de desempenho em estágio
probatório da servidora docente Marina de Medeiros Machado, lotada no Deamb. Após
discussão, a Provisão foi colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade. vi. Provisão
CDEM 764, de 18 de fevereiro de 2020, que aprovou, ad referendum deste Conselho, a
indicação dos docentes Antonio Maria Claret de Gouveia (lotado no Deurb, Siape 0.417.906),
Helton Cristiano Gomes (lotado no DEPRO, Siape 1.536.606) e Magno Silvério Campos
(Ceurb, Siape 2.693.553) para, sob a presidência do primeiro, comporem comissão para
proceder à avaliação de desempenho em estágio probatório da servidora docente Bárbara
Abreu Matos, lotada no Deurb. Após discussão, a Provisão foi colocada em votação, sendo
aprovada por unanimidade. vii. Provisão CDEM 765, de 18 de fevereiro de 2020, que
aprovou, ad referendum deste Conselho, a indicação dos docentes Luiz Gustavo de Oliveira
Carneiro (Ceurb, Siape 1.522.873), Eleonardo Lucas Pereira (lotado no Deurb, Siape
1.550.073) e César Falcão Barela (lotado no Deamb, Siape 2.237.691) para, sob a presidência
do primeiro, comporem comissão para proceder à avaliação de desempenho em estágio
probatório da servidora docente Tamara Daiane de Souza, lotada no Deurb. Após discussão, a
Provisão foi colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade. viii. Provisão CDEM
766, de 19 de fevereiro de 2020, que aprovou, ad referendum deste Conselho, a indicação dos
docentes Washington Luís Vieira da Silva (Cemec, Siape 2.534.737), Zirlene Alves da Silva
Santos (lotada no Demec, Siape 2.505.831) e Davi das Chagas Neves (lotado no Depro, Siape
2.925.181) para, sob a presidência do primeiro, comporem comissão para proceder à
avaliação de desempenho em estágio probatório do docente Vinícius de Carvalho Teles,
lotado no Demec. Após discussão, a Provisão foi colocada em votação, sendo aprovada por
unanimidade. ix. Provisão CDEM 772, de 27 de fevereiro de 2020, que aprovou, ad
referendum deste Conselho, a indicação dos docentes Karine Gonçalves Carneiro (lotada no
Dearq, Siape 2.049.907), Alice Viana de Araújo (lotada no Dearq, Siape 2.616.163) e Lucas
Deleon Ferreira (lotado no Deurb, Siape 2.946.095) para, sob a presidência da primeira,
comporem comissão para proceder à avaliação de desempenho em estágio probatório da
docente Ana Paula Silva de Assis, lotada no Dearq. Após discussão, a Provisão foi colocada
em votação, sendo aprovada por unanimidade. 2. Análise e deliberação sobre substituição
de membro em comissão de estágio docente. O Presidente leu o Ofício nº
002/2020/Deamb/EM/UFOP, que solicita substituição da docente Lia de Mendonça Porto
pelo docente Alberto de Freitas Castro Fonseca na composição e presidência das comissões de
avaliação em estágio probatório dos docentes Guilherme José Cunha Gomes e Lívia Cristina
Pinto Dias. Após discussão, a solicitação foi colocada em votação, sendo aprovada por
unanimidade. 3. Análise e deliberação sobre indicação de representantes para o Conselho
de Ética em Pesquisa. O Presidente leu o Ofício CEP nº 001/2020, que solicita a indicação
de representantes titular e suplente, respectivamente, da Escola de Minas no Comitê de Ética
em Pesquisa. Os docentes Maria Augusta Gonçalves Fujaco (lotada no Degeo) e Cláudio
Márcio Santana (lotado no Demec) se candidataram. Após discussão, as indicações foram
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colocadas em votação, sendo aprovadas por unanimidade. 4. Análise e deliberação sobre
afastamento de docente para capacitação. O Presidente leu a Resolução ADDECIV Nº 282,
que aprova a solicitação de afastamento da docente Maria Luíza Teófilo Gandini para a
finalização de sua tese de doutorado, no período de 15.03.2020 a 15.03.2021, no Instituto
Tecnológico de Aeronáutica – ITS, em São José dos Campos/SP. Após discussão, a
solicitação foi colocada em discussão, sendo aprovada por unanimidade. 5. Análise e
deliberação sobre revogação do Art. 2º da Resolução CDEM Nº 716/2017. O Presidente
explicou sobre a necessidade de revogação do Art. 2º da Resolução CDEM 716, de 04 de
maio de 2017, que aprova a divulgação do áudio das reuniões deste Conselho Departamental.
Após discussão, a solicitação foi colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade. 6.
Análise e deliberação sobre institucionalização de empresas juniores. i. Processo
23109.203476/2019-14, referente à aprovação do plano acadêmico da Minera Jr. – Empresa
Júnior do curso de Engenharia de Minas, para fins de reconhecimento institucional. Após
discussão, a solicitação foi colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade. ii.
Processo 23109.203509/2019-18, referente à aprovação do plano acadêmico da Metal Jr. –
Empresa júnior do curso de Engenharia Metalúrgica e de Materiais, para fins de
reconhecimento institucional. Após discussão, a solicitação foi colocada em votação, sendo
aprovada por unanimidade. iii. Processo 23109.203414/2019-02, referente à aprovação do
plano acadêmico da Projet – Empresa júnior do curso de Engenharia de Produção, para fins de
reconhecimento institucional. Após discussão, a solicitação foi colocada em votação, sendo
aprovada por unanimidade. 7. Análise e deliberação sobre processo de revalidação de
diploma. O Cons. Hernani relatou sobre o processo Nº 23109.003241/2019-16, referente à
solicitação de revalidação de diploma estrangeiro de Victor Manuel Lazo Sandoval, obtido na
Universidad Andrés Bello – Chile, para o curso de Engenharia de Minas desta universidade,
analisada pela comissão nomeada através da Portaria EM Nº 62/2019. Após discussão, o
parecer da comissão, que recomenda a não concessão de revalidação do diploma pela UFOP,
foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. 8. Análise e deliberação sobre
prestação de contas de projetos de prestação de serviço. O item foi retirado de pauta,
porque os processos ainda não foram apreciados pelas respectivas assembleias
departamentais. 9. Análise e deliberação sobre resultado final de concursos públicos para
docente. O Presidente leu o relatório final da Comissão Examinadora referente ao Concurso
público de provas e títulos para Professor Classe A, denominação Adjunto A, nível 1, na Área
de Cartografia Geológica, do Departamento de Geologia, aberto pelo Edital PROAD 39/2019
(09), de 03.05.19, publicado no D.O.U. de 06.05.19, em que houve três aprovados. Após
discussão, o relatório final foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. 10.
Análise e deliberação sobre proposta de regulamentação de Trabalho Final de Curso na
EM. O Presidente colocou a proposta em discussão. Como houve muitas sugestões de
alteração, ele propôs aprovar o mérito da proposta e realizar as alterações posteriormente.
Registra-se a saída da cons. Elisângela. Colocada com votação, a proposta do Presidente foi
aprovada com a abstenção dos Cons. Carlos Eduardo, Aníbal e Hernani. 11. Análise e
deliberação sobre proposta de regulamentação de Estágio Supervisionado na EM. O
Presidente colocou em discussão a proposta. Registra-se a chegada do Cons. Leonardo
Barbosa Godefroid, que estava representado por seu suplente, o Cons. Johne, que se retirou
nesse momento. Como houve muitas sugestões de alteração, o Presidente propôs aprovar o
mérito da proposta e realizar as alterações posteriormente. Colocada com votação, a proposta
do Presidente foi aprovada com a abstenção do Cons. Carlos Eduardo. 12. Análise e
deliberação sobre procedimentos para indicação ao Cuni de Professor Emérito da EM.
O Presidente explicou a necessidade de alteração da Resolução CDEM 507, de 19 de
fevereiro de 2016, que regulamenta o processo de concessão de título de Professor Emérito no
âmbito da Escola de Minas. O Presidente explanou que a proposta de regulamentação se
circunscreve no âmbito da indicação de Professor Emérito por parte do CDEM ao Conselho
Universitário – CUNI e colocou em discussão a proposta. Após discussão, a proposta de
alteração foi colocada com votação, sendo aprovada por unanimidade. 13. Análise e
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deliberação sobre alteração em data de afastamento de docente para capacitação. O
Presidente leu a solicitação de alteração da data de início do afastamento para capacitação do
docente Rodrigo da Cunha Nogueira de 02.03.2020 para 13.03.2020. Após discussão, a
proposta foi colocada com votação, sendo aprovada por unanimidade. 14. Análise e
deliberação sobre prorrogação de credenciamento de docente do Deamb. O Presidente
leu a solicitação de prorrogação do credenciamento de José Francisco do Prado Filho como
professor voluntário do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental pelo período
de seis meses, sob a tutoria do Prof. Alberto de Freitas Castro Fonseca. Após discussão, a
proposta foi colocada com votação, sendo aprovada por unanimidade. 15. Outros assuntos. O
Presidente ponderou sobre o fato de que muito se houve falar sobre a eficiência da
universidade e sobre a evasão; sobre a universidade estar muito aquém dos índices
estabelecidos pelo Reuni e considera que este momento é propício para discutir esse assunto
mais amplamente. O assunto foi colocado em discussão. Nada mais havendo a tratar, o
Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às 16h25min. Para constar,
lavrou-se a presente ata, que será assinada pela secretária e pelo Presidente.

Issamu Endo
Presidente

Érica Cristina dos Santos
Secretária

