
ATA DA 58ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
INSTRUMENTAÇÃO, CONTROLE E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS DE MINERAÇÃO 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, 
realizou-se a quinquagésima oitava reunião do Colegiado do Programa de Pós-5 

Graduação em Instrumentação, Controle e Automação de Processos de Mineração 
(PROFICAM) sob a presidência do professor Bruno Nazário Coelho, estando presente os 
docentes, Gustavo Pessin, Saul Emanuel Delabrida Silva, Eleir Bortoleto, Rosa Elvira, a 
discente Kássia Fernanda da Silva, o discente André Luiz Maciel Cid e a secretária 
acadêmica Jamilly Cristina Souza Figueiredo. 10 

I – EXPEDIENTE: Iniciando a reunião, o Prof. Bruno agradeceu a presença de todos e 
iniciou os trabalhos. Solicitou a inclusão de dois alunos no item de pauta 2º) Análise e 
deliberação sobre o pedido de prorrogação do prazo de defesa e qualificação; e a 
inclusão dos seguintes itens de pauta: 7º) Análise e deliberação sobre situação de 
matrícula em disciplina do discente Bruno Oliveira Monteiro; 8º) Análise e deliberação 15 

sobre resolução de credenciamento de docentes; sendo todos aprovados por 
unanimidade. 

1º) Comunicações:  

a) O discente Fernando Rafael Oliveira, após retornar do período de trancamento, 
realizou uma nova solicitação, desta vez para prorrogação de prazo de defesa, no 20 

entanto, antes de ser avaliada pelo colegiado, o discente optou pelo cancelamento do 
curso. Com isso, o item 3 foi retirado de pauta. 

b) O Prof. Bruno informou que o PROFICAM por ser um programa profissional não pode 
utilizar os recursos do PROAP – Programa de Apoio a Pós-Graduação, conforme, em 
reunião anterior, foi sugerido pelo professor Saul, o pleito. 25 

c) O Prof. Dennis Brandão enviou ao Colegiado, para conhecimento, o relatório 
descrevendo as atividades realizadas durante o seu período como professor visitante no 
programa. 

d) O Prof. Bruno informou que os alunos que ingressaram no curso de mestrado, a partir 
de agosto de 2021, conforme com a nova Resolução 8039, terão 90 dias a partir da data 30 

de defesa, para entregar toda a documentação para titulação, incluindo publicação e 
patente. O não atendimento deste prazo, poderá acarretar em perda do título. 

e) O Prof. Bruno informou que existem vários alunos do PROFICAM pendentes de 
cadastro do passaporte vacinal e solicitou à secretaria reforçar o pedido de cadastro, 
colocando seus orientadores em cópia.  De acordo com a Resolução CUNI Nº2500 é 35 

obrigatório a apresentação do comprovante de vacinação para ser possível frequentar 
a universidade. Os vacinados precisam inserir no sistema da UFOP o comprovante de 
vacinação e os não vacinados devem se justificar. 

g) O Prof. Bruno informou que a Pró reitoria, tem demandado dos programas, como 
forma de incentivar a internacionalização, a oferta de disciplinas em inglês, 40 

proporcionando assim a participação de alunos estrangeiros. Contudo, considerando o 
cronograma de disciplinas previsto, não há previsão de oferta em 2022. No entanto, foi 



sugerido convidar professores estrangeiros para ministrarem palestras e participarem 
da aula inaugural.  

h) A Pró Reitoria solicitou aos programas de pós, informar quais ações de acolhimento 45 

aos novos alunos estão sendo planejadas, considerando o retorno presencial das 
atividades e sugeriu criar uma comissão para definir e implementar essas ações até 
maio. 

2º) Posse de membro docente: O Professor Paulo Monteiro foi indicado pelo DECAT 
como membro do colegiado, no entanto, devido a imprevistos a posse do professor foi 50 

adiada para a próxima reunião.  

3º) Análise e deliberação sobre a ata da 57ª reunião: Após análise, a ata foi aprovada 
por maioria de votos e uma abstenção. 

II - ORDEM DO DIA:  

1º) Análise e deliberação sobre a aprovação do quadro de disciplinas que serão 55 

ofertadas em 2022: O quadro de disciplinas, que serão ofertadas em 2022, foi 
apresentado. Ao todo serão ofertadas 15 disciplinas. O mesmo foi aprovado por 
unanimidade. 

2º) Análise e deliberação sobre o pedido de prorrogação do prazo de defesa e 
qualificação: Foram apresentados os seguintes pedidos: Prorrogação de defesa do 60 

discente Tiago Rezende Nascimento, que justificou dificuldade em conciliar a pesquisa 
com o trabalho, atrasos nas entregas do componente importador; Prorrogação de 
defesa do discente Santino Martins Bitarães, que justificou questões pessoais e 
problemas de saúde com seus familiares; Prorrogação de defesa dos discentes  Gabriel 
Vinícius Moreira Fernandes e Rodolfo Matias de Souza Cruz que justificaram os atrasos 65 

na pesquisa devido a pandemia. Além dos pedidos individuais, foi apresentado pelo 
representante discente de turma, André Cid, o pedido de prorrogação de prazo da 
qualificação em 4 meses, para todos os alunos da 6ª Turma e de prorrogação de defesa 
em 4 meses para todos os alunos da 5ª Turma. O Colegiado deliberou por conceder a 
prorrogação, com a ressalva de que para serem contemplados os alunos deverão 70 

apresentar à secretaria do programa a anuência de seus orientadores até o dia 31 de 
março. Considerando os prazos concedidos, as novas datas limite são: 08 de setembro 
de dois mil e vinte e dois para defesa dos alunos da 5ª Turma e trinta de outubro de dois 
mil e vinte dois para qualificação dos alunos da 6ª Turma. 

3º) Análise e deliberação sobre a solicitação de cursar disciplina isolada: O Aysser 75 

Saliba Monteiro Laizo, apresentou pedido para cursar de forma isolada a disciplina 
CAM101 – Metodologia Científica, Inovação e Propriedade Industrial. A docente 
responsável pela disciplina Gabriela Moreira, que foi consultada sobre o pedido, 
manifestou concordância.  Após analisar os documentos apresentados, o pedido foi 
aprovado por maioria de votos e uma abstenção.  80 

4º) Análise e deliberação sobre as avaliações de reações dos últimos módulos do ano 
de 2021: As avaliações de reações das disciplinas ofertadas em 2021, foram analisadas 
pelo professor Bruno, que destacou os comentários das disciplinas: CAM301 sobre o 
volume de conteúdo, considerado extenso pelos alunos; CAM504, que foi elogiada pelos 
aluno; CAM403 que houve críticas em relação ao volume e conteúdo ministrado; 85 



CAM304, que mencionaram o volume de conteúdo e número de docentes ministrando 
a disciplina, o que dificultou o aprendizado. Foi deliberado pelo Colegiado, comunicar 
aos docentes responsáveis pelas disciplinas sugerindo aos mesmos sanar o que foi 
pontuado para as próximas disciplinas. 

5º) Análise e deliberação sobre emissão de diploma: A discente Ana Cristina Silva 90 

apresentou toda a documentação exigida para titulação, constando a declaração da 
orientadora Profa Rosa Elvira Correa Pabon, o artigo, o termo de doação do BIBEM. Após 
análise da documentação, o pedido foi aprovado por unanimidade. 

6º) Análise e deliberação sobre registro extemporâneo da vinculação em tarefa 
especial-elaboração de tese ou dissertação no semestre 2021/2 de discentes: 95 

Considerando a não vinculação dos discentes em tarefa especial – elaboração tese 
dissertação, no período devido, será necessário a abertura de processo via sistema SEI, 
para vinculação dos discentes: Alisson Marden Fonseca Pereira, Ana Cristina Pinto Silva, 
Bruno de Lima Santos, Carlos Júnior Pereira da Silva, Daniel Lucas Santos Rocha, 
Emerson Klippel, Fabrício Bertholi Dias, João Daniel Ferreira de Jesus Junior, Leonardo 100 

Carvalho Oliveira de Souza, Luan Fernandes Santos, Luiz Frederico de Freitas Kummel, 
Luiz Guilherme Dias de Barros, Mário Vinícius Pelegrini Guimarães, Matheus Neves 
Marques, Pedro Fontes Ayres, Rafael de Freitas Bacharel, Robson Aparecido Duarte, 
Sandro Geraldo Alves Sobreira, Thiago Nicoli de Abreu, Victor Menezes Rocha e 
Washington José dos Santos Pacífico.  Após apresentação, a solicitação foi aprovada por 105 

unanimidade. 

7º) Análise e deliberação sobre situação de matrícula em disciplina do discente Bruno 
Oliveira Monteiro: Conforme regulamento do Programa, para ser matriculado em 
seminários, o aluno precisa ter concluído 24 créditos em disciplinas. No entanto, como 
é permitido ao aluno o trancamento de disciplinas, poderão haver casos em que o aluno 110 

não conseguirá totalizar os créditos necessários antes do período, ou semestre letivo, 
disponível para matrícula em seminários. Considerando que o regulamento não prevê 
essa exceção, a situação do aluno Bruno Oliveira, que não se matriculou em seminários, 
por não ter o número de créditos suficientes conforme exigência do regulamento, será 
analisada pelo Colegiado. Exposta a situação, o Colegiado deliberou por aprovar, por 115 

unanimidade, sua matrícula em seminários, e posteriormente cursar a disciplina 
residual.  

8º) Análise e deliberação sobre resolução de credenciamento de docentes: O item foi 
retirado de pauta e será analisado na próxima reunião. O pedido de retirada foi 
aprovado por unanimidade. 120 

III – Outros assuntos: Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença 
de todas e de todos, e encerrou a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, se 
aprovada, será devidamente assinada por ele e pela secretária do Programa. 
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_____________________________________________________ 

Prof. Bruno Nazário Coelho 

Presidente do Colegiado do PROFICAM 



 

_______________________________________________________ 130 

Jamilly Cristina Souza Figueiredo 

Secretária Acadêmica 
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