
ATA DA 61ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
INSTRUMENTAÇÃO, CONTROLE E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS DE MINERAÇÃO 

 

Aos vinte e um dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, 
realizou-se a sexagésima primeira reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação 5 

em Instrumentação, Controle e Automação de Processos de Mineração (PROFICAM) sob 
a presidência do professor Bruno Nazário Coelho, estando presente os docentes, Rosa 
Elvira Correa Pabón, Paulo Marcos de Barros Monteiro, Eleir Mundim Bortoleto a 
discente Paula Cintra Fernandes e o discente André Luiz Maciel. 

I – EXPEDIENTE: Iniciando a reunião, o Prof. Bruno agradeceu a presença de todos e 10 

iniciou os trabalhos.  

1º) Comunicações:  

O Prof. Bruno informou, que o agendamento das reuniões do Colegiado para o segundo 
semestre, será repassada na próxima reunião, que será no dia 02/08/2022. 

2º) Posse representante dos discentes: Foi dada a posse a representante dos discentes, 15 

a aluna da 7ª turma, Paula Cintra Fernandes. 

3º) Recondução membro discente: O representante dos discentes, o aluno da 6ª turma 
André Luiz Maciel, teve o seu mandato reconduzido, por mais um ano. 

4º) Análise e deliberação sobre a ata da 60ª reunião: Após análise, a ata foi aprovada 
por duas abstenções. 20 

II - ORDEM DO DIA:  

1º) Análise e deliberação sobre aprovação do ad referendum: Foi apresentado o ad 
referendum Nº05/2022, que aprova a retificação da banca examinadora do discente 
Leonardo Pessoa Freitas. Após análise a provisão foi aprovada por unanimidade.  

2º) Análise e deliberação sobre os planos de ensino das disciplinas que serão ofertadas 25 

no 2º módulo: Foi apresentado, os quatro planos de ensino das disciplinas que serão 
ofertadas no 2ª módulo. Após análise, os planos foram aprovados por unanimidade. 

3º) Análise e deliberação sobre os documentos para a emissão de diplomas: Os 
discentes Fabricio Bertholi Dias, João Daniel Ferreira de Jesus Junior, Luan Fernandes 
Santos, Sandro Geraldo Alves Sobreira e Washington José dos Santos Pacífico, 30 

apresentaram as documentações exigidas para titulação. Após análise das 
documentações, os pedidos foram aprovados por unanimidade.  

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. 35 
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Prof. Bruno Nazário Coelho 
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Jamilly Cristina Souza Figueiredo 45 

Secretária Acadêmica 
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