ATA DA 1434ª REUNIÃO DO CONSELHO DEPARTAMENTAL DA ESCOLA DE
MINAS, EM 30 DE ABRIL DE 2021
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Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, reuniram-se para a 1434ª 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: Adilson do Lago Leite,
Adrielle de Carvalho Santana, Alice Fernanda de Oliveira Costa, Aline de Araújo Nunes, Aloísio de
Castro Gomes Júnior, Carlos Enrique Arroyo Ortiz, Christianne de Lyra Nogueira, Christiano Ottoni
Carvalho, Cláudio Eduardo Lana, Claver Antônio Fontes Vilela, Douglas Cristian da Silva, Edison
Tazava, Geraldo Donizetti de Paula, Guilherme José Cunha Gomes, Helton Cristiano Gomes,
Hernani Mota de Lima, Igor Cézar Pereira, Kátia Inácio da Silva, Kerley dos Santos Alves, Lívia
Cristina Pinto Dias, Lucas Deleon Ferreira, Luciana Gomes Castanheira, Luiz Cláudio Cândido,
Margarida Márcia Fernandes Lima, Otávia Martins Silva Rodrigues, Paulo Henrique Vieira
Magalhães, Paulo Marcos de Barros Monteiro, Ricardo Azoubel da Mota Silveira, Rodrigo Rangel
Porcaro, Tito Flávio Rodrigues de Aguiar. Justifica-se a ausência dos seguintes conselheiros: Alberto
de Freitas Castro Fonseca, por compromisso médico; Agnaldo José da Rocha Reis, que está
participando de bancas de defesa. O Presidente passou ao item I – EXPEDIENTE: 1. Posse de
representante dos docentes do Demec. Como os docentes a serem empossados não estavam
presentes à reunião, o Presidente passou ao item 2. Comunicações. Da diretoria: i. Foram decididos
na última reunião do Conselho Universitário os procedimentos para a implantação dos novos
Estatuto e Regimento da instituição, que acontecerá a partir da convocação do novo Conselho
Universitário e dos novos Conselhos Superiores, por meio de seus conselheiros natos. Esses novos
conselhos elaborarão o planejamento para a eleição dos membros que constituirão o Cuni, o
Conselho Superior de Graduação, o Conselho Superior de Pós-Graduação e o Conselho Superior de
Extensão e Cultura. ii. Houve um acidente com gás em um laboratório do ITV. Um funcionário da
White Martins, ao retirar um cilindro, não fechou devidamente a válvula, que apresentava algum
problema, o que ocasionou o vazamento do gás. Foram tomadas providências e a Comissão de
Segurança Laboratorial foi acionada para, juntamente com a Cisol, elaborar um procedimento de
segurança no transporte, manuseio e armazenamento de cilindros de gases dentro da universidade. iii.
A cruz da capela da Escola de Minas Praça Tiradentes foi instalada, com o apoio do corpo de
bombeiros e o acompanhamento do artesão responsável pela cruz, Rinaldo Urzedo. iv. Houve uma
redução no número de funcionários terceirizados, em função do contingenciamento de verbas da
universidade e da mudança de contrato com a empresa gestora dos terceirizados. A recepcionista da
EM, Rafaela Mendes, não foi recontratada. v. O Mec fez um estudo entre as universidades sobre o
banco de professor equivalente e a Ufop conseguiu dez vagas a serem preenchidas. Uma parte dessas
vagas seria destinada aos cursos que foram criados recentemente. Das vagas destinadas ao curso de
Engenharia Urbana, duas foram redirecionadas para outros cursos. O Presidente afirmou que
defenderá, junto ao Cuni, a destinação dessas duas vagas ao referido curso, mas precisa do apoio de
todos os envolvidos. vi. O Cons. Hernani informou que enviou, juntamente com o Prof. José Aurélio,
o projeto Embrapi “Sustentabilidade da Mineração” para a Proppi e a Reitora assinará hoje.
Agradeceu a todos os docentes que trabalharam no desenvolvimento do projeto. 3. Ata da 1433ª
reunião ordinária, realizada em 26.03.2021. Colocada em discussão, o Cons. Clécio sugeriu
complementar as informações da comunicação vii da diretoria. Colocada em votação, a ata foi
aprovada com a abstenção dos Cons. Adilson, Otávia, Edison, Igor, Douglas e Kátia. O Presidente
solicitou a inserção de dois itens na pauta: 12. Indicação de docente para recomposição de comissão
de avaliação em estágio probatório de docente; 13. Participação de docente em atividade esporádica.
Colocada em votação, a solicitação de inserção foi aprovada por unanimidade. O Presidente
empossou o docente Victor de Andrade Alvarenga Oliveira, eleito como representante titular dos
docentes do Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais. O Presidente solicitou regime
de urgência para os itens 7, 8 e 11 da pauta, com a justificativa, para o item 11, de que foi solicitado a
este Conselho a complementação de uma decisão anterior relacionada ao assunto constante desse
item. Como o processo está bastante atrasado e a pauta está extensa, ele solicita a inversão da pauta,
passando esse item para o primeiro a ser discutido. Colocada em votação, a solicitação do regime de
urgência e inversão as pauta foi aprovada com a abstenção dos Cons. Igor e Victor. Em seguida, o
Presidente solicitou o regime de urgência para os itens 7 e 8, com a justificativa de que é a quarta vez
que esse assunto é submetido a este conselho, que já foi realizada a consulta pública e que é
necessário submeter essas regulamentações ao CUNI, tendo em vista que o os novos regimento e
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estatuto da Ufop entrarão em vigor, em breve. Colocada em votação, a solicitação foi aprovada com
a abstenção dos Cons. Igor. Adrielle e Victor. O Presidente informou que o Prof. Gustavo de Melo,
lotado no Degeo, solicitou permissão para assistir a esta reunião. Colocada em votação, a
participação do Prof. Gustavo foi aprovada por unanimidade. A secretária enviou a ele o link da
reunião. O Presidente, por ter se declarado impedido de atuar em qualquer assunto referente ao
estágio probatório do docente Stefano Albino Zincone, passou a presidência da reunião ao vicediretor, Cons. Hernani, e se retirou da reunião. II – ORDEM DO DIA: 1. Concessão de
estabilidade de servidor docente. O Presidente em exercício leu o despacho da Progep no processo
de estágio probatório do docente Stefano Albino Zincone, solicitando que este Conselho se manifeste
quanto à aprovação ou não do estágio probatório e à concessão ou não de estabilidade. O Presidente
em exercício leu um e-mail do Prof. Stefano, enviado hoje, solicitando que não seja julgado tema a
ele relacionado, antes de uma decisão final do recurso e do PAD e que, eventualmente, seja retirado
de pauta o tema a ele relacionado, a fim de permitir que ele possa comparecer com seu advogado à
reunião e exercer a ampla defesa e o contraditório. O Presidente em exercício ressaltou que,
contrariamente ao que consta do e-mail lido, o Prof. Stefano nunca solicitou participação e voz nas
reuniões deste Conselho para tratar desse assunto. A secretária informou que a Ouvidoria Feminina
solicitou a participação nesta reunião. O Presidente em exercício se manifestou contrário ao
atendimento dessa solicitação, para não gerar maiores problemas, em função do pedido do Prof.
Stefano. Se for negada em votação a solicitação do Prof. Stefano, ele considera pertinente negar
também o pedido da Ouvidoria. Além disso, ponderou que esse assunto já foi discutido por este
Conselho, sendo necessário apenas deixar explícita a decisão quanto à aprovação do estágio e à
concessão da estabilidade. Após discussão, a solicitação do Prof. Stefano foi colocada em votação,
sendo negada com a abstenção dos Cons. Zirlene e Edison. Colocada em votação, a solicitação da
Ouvidoria Feminina foi negada com a abstenção dos Cons. Edison, Aloísio, Kátia e Zirlene e com o
voto favorável dos Cons. Douglas, Claver e Igor. O Presidente colocou em votação a aprovação do
estágio probatório do servidor docente Stefano Albino Zincone e a concessão de sua estabilidade,
sendo reprovado o estágio probatório e a concessão de estabilidade com a abstenção dos Cons.
Zirlene, Kátia, Edison e Víctor. O Cons. Issamu retornou à Presidência da reunião e passou ao item
2. Decisões ad referendum deste Conselho. i. Provisão CDEM 825, de 29 de março de 2021, que
aprovou a participação da Prof.ª Aline de Araújo Nunes, lotada no Deurb, no Projeto de Pesquisa
“Proposta de instrumentos de gestão da drenagem de águas pluviais em municípios de Minas
Gerais”, no valor de R$ 86.000,00 (oitenta e seis mil reais), com duração de dezoito meses, tendo
como contratante a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e como
fundação interveniente a Fundação Gorceix. Após discussão, a provisão foi colocada em votação,
sendo aprovada por unanimidade. ii. Provisão CDEM 827, de 08 de abril de 2021, que aprovou a
participação do Prof. Hernani Mota de Lima, lotado no Demin, no Projeto “Aumento da Eficiência
da Mina”, no valor de R$ 407.866,67, com duração de trinta e seis meses, tendo como intervenientes
o Instituto Tecnológico Vale e a Fundação Gorceix. Após discussão, a provisão foi colocada em
votação, sendo aprovada por unanimidade. iii. Provisão CDEM 830, de 20 de abril de 2021, que
aprovou a participação do Prof. Alan Kardek Rêgo Segundo, lotado no Decat, no projeto de pesquisa
“Desenvolvimento de Sistemas de Medição de Umidade de Minério – Fase II”, realizado em parceria
com a Associação Instituto Tecnológico Vale – ITV, no valor de R$ 333.000,00 (trezentos e trinta e
três mil reais). Após discussão, a provisão foi colocada em votação, sendo aprovada por
unanimidade. 3. Revalidação de diploma – Engenharia Civil. O Cons. Adilson relatou sobre a
solicitação encaminhada por Luis Alexander Perez Yaguare de revalidação de seu diploma de
graduação no curso de Engenharia Civil, obtido na Universidad de Oriente (Cumana – Venezuela),
como equivalente ao curso de Engenharia Civil desta instituição. O relatório final da comissão indica
a não aprovação do pedido. Após discussão, o presidente colocou em votação o relatório da comissão
de revalidação, que sugere o indeferimento da solicitação de Luis Alexander Perez Yaguare, sendo o
relatório aprovado com a abstenção do Cons. Igor. 4. Reconhecimento de vínculo pedagógico e
institucional (Plano Acadêmico) de Empresa Júnior: Processo SEI 23109.002943/2021-05 –
Diferencial Empresa Júnior. O item foi retirado de pauta. 5. Participação de docentes em projetos
de prestação de serviço/pesquisa. i. Processo SEI 23109.002426/2021-28, referente à participação
dos docentes Aníbal da Fonseca Santiago e Ana Letícia Pilz de Castro (lotados no Deciv), Marina de
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Medeiros Machado e Lívia Cristina Pinto Dias (lotadas no Deamb), no Projeto de Pesquisa “SPRT Sistemas pilotos para controle de turbidez”, no valor de R$ 1.001.521,27 (um milhão, um mil,
quinhentos e vinte e um reais e vinte e sete centavos), com duração de 18 meses, tendo como
contratante a Vale S.A. e como fundação interveniente a Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa
- Fundep. Após discussão, a participação dos docentes foi colocada em votação, sendo aprovada por
unanimidade. ii. O Presidente leu a solicitação do docente Raoni Rocha Simões (lotado no Depro),
em projeto de pesquisa remunerado da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, em parceria
com a Petrobrás, com carga horária semanal de 4 h. Após discussão, a solicitação foi colocada em
votação, sendo aprovada com a abstenção dos Cons. Alice e Cláudio. 6. Estágio probatório de
docentes. i. Processo SEI 23109.006479/2020-37, referente à aprovação do estágio probatório do
docente Pedro Fonseca de Almeida e Val, lotado no Departamento de Geologia, e concessão de
estabilidade. Após discussão, o processo de estágio foi colocado em votação, sendo aprovado por
unanimidade. ii. Processo SEI 23109.006464/2020-79, referente à aprovação do estágio probatório
do docente Gustavo Henrique Coelho de Melo, lotado no Departamento de Geologia, e concessão de
estabilidade. Após discussão, o processo de estágio foi colocado em votação, sendo aprovado por
unanimidade. 7. Comissão Especial de Avaliação de pedido de progressão de docente. O
Presidente colocou em discussão a indicação dos professores Dr.ª Rosa Malena Fernandes Lima
(UFOP); Dr. Roberto Galery (UFMG); Dr. Afonso Henriques Martins (UFMG) e Dr.ª Michelly dos
Santos Oliveira (CEFET) para constituírem a Comissão Especial de avaliação do processo para
acesso à classe de Professor Titular da Carreira do Magistério Superior do Prof. Dr. Carlos Alberto
Pereira. Colocada em votação, a indicação da composição da comissão foi aprovada por
unanimidade. 8. Regimento Interno da Escola de Minas. O item foi retirado de pauta. 8.
Regimento Interno do Conselho Departamental. O item foi retirado de pauta. 9. Indicação de
docente para o título de Professor Emérito. Processo SEI 23109.002029/2021-56. O Presidente
esclareceu que foi feita a consulta pública à comunidade da EM sobre a indicação ao Conselho
Universitário desta instituição do nome do Prof. Fernando Flecha de Alkmim para ser agraciado com
o título de Professor Emérito da Escola de Minas da Universidade Federal de Ouro Preto. Colocada
em votação secreta, a indicação foi aprovada com uma abstenção. 10. Comissão para análise de
proposta de indicação ao título de Professor Emérito. O Presidente informou que a diretoria
recebeu da Associação do Antigo Aluno da Escola de Minas – A3EM, a indicação do Prof. Walter
Arcanjo Dornelas ao título de Professor Emérito da Universidade Federal de Ouro Preto e, de acordo
com o Art. 6º da Resolução CDEM 507, compete a este Conselho designar uma comissão especial
para exercer a relatoria sobre a indicação. O Presidente sugeriu a indicação dos docentes Paulo
Marcos de Barros Monteiro, Paulo Henrique Vieira Magalhães e Rosa Malena Fernandes Lima para
comporem a comissão especial para indicação ao título de Professor Emérito da Universidade
Federal de Ouro Preto. Colocada em votação, a indicação dos membros 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, trinta de abril de dois mil e vinte e um.
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