
ATA DA 37ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM INSTRUMENTAÇÃO, CONTROLE E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS DE 

MINERAÇÃO 

Aos seis dias do mês de maio de dois mil e vinte, às dez horas, realizou-se, por 
videoconferência, a trigésima sétima Reunião do Colegiado do Programa de Pós-
Graduação em Instrumentação, Controle e Automação de Processos de Mineração 
(PROFICAM) sob a presidência do professor Agnaldo José da Rocha Reis, estando 
presentes: os docentes Rosa Elvira Correa Pabón, Marcone Jamilson Freitas Souza, 
Gustavo Pessin e José Alberto Naves Cocota, os discentes Leonardo Carvalho 
Oliveira de Souza e Santino Martins Bitarães, e a secretaria acadêmica Jamilly 
Souza. Os demais membros justificaram as suas ausências. Iniciando a reunião, o 
Presidente agradeceu a presença de todas e de todos e solicitou inserir os seguintes 
itens de pauta: 5º) Análise e deliberação sobre o pedido de prorrogação de 
prazo de qualificação de mestrado; 6º) Análise e deliberação sobre pedido de 
prorrogação do pagamento de bolsas de mestrado para alunos da 3a turma. 
Com a anuência de todos os participantes, os dois itens foram incluídos.  I – 
EXPEDIENTE: 1º) Comunicações: O professor Agnaldo informou sobre os trâmites 

do processo do acordo que está sendo realizado entre Vale, ITV e a UFOP para o 
pagamento das bolsas aos alunos a partir da quinta turma. O processo encontra-se 
na GECON/UFOP e posteriormente será analisado pela Procuradoria Jurídica. 2º) 
Posse de membros docentes: Foi dada a recondução ao docente Marcone 

Jamilson Freitas Souza para um novo mandato de dois anos e a posse ao novo 
conselheiro, o Prof. José Alberto Naves Cocota, também por dois anos. Ambos 
agradeceram e se disponibilizaram a apoiar as atividades competentes a este 
Colegiado. 3º) Posse de membro discente: Foi dada a posse ao discente Santino 
Martins Bitarães, eleito pelo seus pares, por um período de dois anos. Ele também 
agradeceu e se colocou à disposição do Colegiado. II - ORDEM DO DIA: 1º) Análise 
e deliberação sobre decisão de ad referendum da Presidência do Colegiado: 

Foi apresentada a decisão aprovada por ad referendum referente às disciplinas que 
foram ofertadas no primeiro módulo deste ano (março/2020). São elas: Metodologia 
Científica, Inovação e Propriedade Industrial (CAM101) e Sinais e Sistemas de 
Controle (CAM209). Após análise, a provisão foi aprovada por unanimidade. 2º) 
Análise e deliberação sobre os pedidos de prorrogação de prazo de defesa de 
mestrado: Os pedidos de prorrogação de prazo de defesa de mestrado 

apresentados pelos discentes da terceira turma com suas devidas justificativas foram 
compartilhados a priori e, após análise e discussão, o Colegiado deliberou por 
conceder a todos os solicitantes a prorrogação de prazo de defesa por seis meses a 
contar a partir de 11 março de 2020. 3º) Análise e deliberação sobre o processo 
de emissão de diploma: No diploma deve constar as assinaturas do Presidente do 
Colegiado do PROFICAM, do Pró-reitor de Ensino do ITV, o Prof. Sandoval Carneiro, 
que reside na cidade do Rio de Janeiro, do Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação 
da UFOP e da Reitora da UFOP. Como o Prof. Sandoval, seguindo as recentes 
orientações de restrição de viagens por conta da pandemia, não tem previsão de vir 
a Ouro Preto para assinar os diplomas e os diplomas não podem ser enviados pelos 
Correios, este Colegiado recomenda ao ITV que providencie um ato administrativo 



que delegue a competência de  assinatura dos diplomas para o Prof. Amilton 
Sinatora. 4º) Análise e deliberação sobre o documento que revoga a Resolução 
02/2019 do PROFICAM: O professor Agnaldo alinhou os membros sobre a decisão 
da reunião anterior (31/03/2020) de retirar a obrigatoriedade da apresentação do 
relatório técnico na disciplina Pesquisa Orientada. Após esse alinhamento, a 
revogação da Resolução 02/2019, que versa sobre as regras de produção técnica, 
foi aprovada por unanimidade. 5º) Análise e deliberação sobre o pedido de 
prorrogação de prazo de qualificação: Considerando o atual cenário de pandemia 

e a portaria Capes, o Colegiado deliberou em aumentar o prazo para qualificação 
dos alunos da quarta turma em três meses. Dessa forma, os discentes terão até o 
dia 30 de setembro deste ano para prestarem o exame de qualificação. 6º) Análise e 
deliberação sobre pedido de prorrogação do pagamento das bolsas de 
mestrado: Alguns alunos da terceira turma solicitaram a prorrogação do pagamento 
das suas bolsas, alegando que o atual cenário prejudicou a conclusão de suas 
dissertações. Após discussão do item, ficou acordado que o professor Agnaldo iria 
verificar junto a GECON se o contrato permitiria essa prorrogação caso houvesse 
saldo residual do projeto de ensino e que a Sra Jamilly verificaria junto ao ITV sobre 
essa possibilidade de prorrogação. OUTROS ASSUNTOS: Não houve. 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.  

 

_______________________________________________________ 

Prof. Agnaldo José da Rocha Reis 

Presidente do Colegiado do PROFICAM 
 

 
________________________________________ 

Jamilly Cristina Souza Figueiredo 
Secretária Acadêmica 
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