
ATA DA 1415ª REUNIÃO DO CONSELHO DEPARTAMENTAL DA ESCOLA DE 
MINAS, EM 16 DE OUTUBRO DE 2019. 

Aos dezesseis dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, às oito horas e 1 
cinquenta e dois minutos, no Auditório Fundação Gorceix da Escola de Minas, Campus 2 
Morro do Cruzeiro, reuniram-se para a 1415ª Reunião do Conselho Departamental da Escola 3 
de Minas, sob a Presidência do Cons. Issamu Endo, os seguintes conselheiros: Adilson do 4 
Lago Leite, Alan Kardek Rêgo Segundo, André Danderfer Filho, André Marconato, Aníbal da 5 
Fonseca Santiago, Bruno Eduardo Lobo Baêta, César Falcão Barella, Douglas Cristian da 6 
Silva, Elisângela Martins Leal, Guilherme Jorge Brigolini Silva, Helton Cristiano Gomes, 7 
Jaime Antônio Sardi, José Margarida da Silva, Leonardo Barbosa Godefroid, Lia de 8 
Mendonça Porto, Lívia Cristina Pinto Dias, Luís Antônio Bortolaia, Luiz Cláudio Cândido, 9 
Paulo Marcos de Barros Monteiro, Renata Oliveira Almeida Carnielle, Ricardo Azoubel da 10 
Mota Silveira e Rodrigo da Cunha Nogueira. Registra-se a presença da docente Wanna 11 
Carvalho Fontes em substituição à Cons. Aline de Araújo Nunes, que está de licença 12 
maternidade desde 14.10.19. Justifica-se a ausência dos seguintes conselheiros: Paulo 13 
Henrique Vieira Magalhães, que está em atividade de campo; Luís de Almeida Prado 14 
Bacellar, Hernani Mota de Lima e Lucas Deleon Ferreira, que estão participando do Geomin; 15 
Cláudio Eduardo Lana, por razões médicas. Havendo quórum, o Presidente passou ao item 16 
Expediente: 1. Posse de representantes de TAEs. O Presidente deu posse aos seguintes 17 
conselheiros: Douglas Cristian da Silva e Roberta Kelly Barbosa, eleitos como representantes 18 
titular e suplente, respectivamente, dos técnicos-administrativos em educação da Escola de 19 
Minas. 2. Comunicações. Do Presidente: i. No último final de semana, houve a 20 
comemoração do 143º aniversário da EM e a entrega do título Real Espírito Gorceix, com a 21 
presença de grande público, sendo que a duração da sessão foi reduzida para duas horas e 22 
quinze minutos. Conforme aprovado neste Conselho, a partir do próximo ano, os TAEs que 23 
completam 25 anos de serviços prestados serão homenageados. ii. Em função do novo 24 
Estatuto, a UFOP está estudando uma reorganização da sua estrutura administrativa. Dos 25 
Conselheiros: i. O Cons. Leonardo informou sobre o congresso anual da Associação 26 
Brasileira de Metalurgia, Mineração e Materiais - ABM, com participação expressiva de 27 
docentes do Demet e premiação de quatro deles: Geraldo Lúcio de Faria, Johne Peixoto, 28 
Paulo Assis e Cláudio Vieira. Registra-se a chegada do Cons. José Alberto Naves Cocota 29 
Júnior. ii. O Cons. José Margarida comunicou que participou do Congresso Brasileiro de 30 
Educação em Engenharia, custeado pelo CREA, como representante do colégio de 31 
instituições, representando a Escola de Minas. Informou que o programa de pós-graduação em 32 
Engenharia Mineral já conseguiu abrir o processo de seu registro no Crea e convidou os 33 
outros coordenadores de programas a fazerem o mesmo. Informou ainda que a comissão 34 
interna que trata das DCN tem tentado se reunir e iam trazer hoje um relatório, mas, devido ao 35 
recebimento na véspera da reunião de um documento de 30 páginas de autoria do professor 36 
Jonas Cremasco, que ainda deve ser discutido, não foi possível. iii. O Cons. Douglas 37 
informou que houve uma reunião com boa representação dos TAEs na última segunda-feira, 38 
para que fossem discutidos assuntos de interesse antes da reunião deste Conselho. Registra-se 39 
a chegada dos Cons. Carlos Henrique Arroyo Ortiz e Fernando Gabriel Silva Araújo. iv.  O 40 
Cons. Alan informou sobre o 14º Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente - SBAI, o 41 
maior da modalidade na América Latina, que será realizado em Ouro Preto. v. O Cons. José 42 
Margarida informou que no dia  08.11.19 haverá um congresso (incluindo uma feira 43 
científica) promovido pelo Colégio de Instituições do Crea e ele fará uma palestra sobre as 44 
novas DCNs. vi. O Cons. Luiz Cláudio cobrou que retorne a este Conselho a discussão sobre 45 
os trabalhos de conclusão de curso. vii. A Cons. Lia informou que a comissão de Estudo de 46 
Caso das Barragens de Fundão e Córrego do Feijão está aguardando os últimos retornos antes 47 
de emitirem um parecer. 3. Análise e deliberação sobre a ata da 1414ª reunião do CDEM. 48 
O Cons. Prof. Leonardo sugeriu trocar o ponto final por uma vírgula na linha 45. Colocada 49 
em votação, a ata foi aprovada com dez abstenções. O Presidente solicitou a inserção dos 50 
seguintes itens na pauta: 6.Análise e deliberação sobre Projeto de Residência; 7. Análise e 51 
deliberação sobre composição de comissão de avaliação em estágio probatório de docente; 8. 52 
Análise e deliberação sobre termo de adesão para trabalho voluntário de docente para o Deciv. 53 
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A solicitação de inclusão dos itens foi aprovada por unanimidade. ORDEM DO DIA: 1. 54 
Análise e deliberação sobre decisões ad referendum da Presidência deste Conselho. O 55 
Presidente leu a Provisão CDEM 729, de 04 de outubro de 2019, convalidada pela Provisão 56 
CDEM 730, de 14 de outubro, que aprovou, ad referendum deste Conselho, o estágio 57 
probatório de Rodrigo da Cunha Nogueira, lotado no Departamento de Arquitetura e 58 
Urbanismo, e a concessão de sua estabilidade. O Presidente explicou que a CGP solicitou a 59 
aprovação ad referendum porque o servidor já havia completado três anos em agosto de 2019. 60 
Após discussão, a Provisão foi colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade. 61 
Registra-se a chegada do Cons. Guilherme Jorge Brigolini Silva. 2. Análise e deliberação 62 
sobre solicitação de afastamento de docente para capacitação. O Cons. Jaime relatou 63 
sobre a solicitação de afastamento da docente Francisca Diana Ferreira Viana para cursar pós-64 
doutorado na Universidade Federal do Ceará no período de 01.03.2020 a 28.02.2021. Após 65 
discussão, a solicitação foi colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade. 3. Análise 66 
e deliberação sobre recursos contra concurso público do Degeo. O Presidente leu os dois 67 
recursos interpostos pelo candidato Filipe Giovanini Varejão, contra o Concurso público de 68 
provas e títulos para Professor Classe A, denominação Adjunto A, nível 1, na Área de 69 
Paleontologia Estratigráfica, do Departamento de Geologia, aberto pelo Edital PROAD 70 
39/2019 (12), de 03.05.19. No primeiro recurso, o candidato requer a nulidade da inscrição do 71 
candidato Igor Martins Venâncio Padilha de Oliveira, sob a alegação de que o candidato Igor 72 
não preenche os requisitos mínimos para a participação no certame por não apresentar o 73 
requisito de titulação mínima para ingresso no cargo. No segundo documento, o candidato 74 
Filipe interpõe recurso de mérito em função da aprovação do mesmo candidato Igor, alegando 75 
que, por possuir graduação em Biologia, ele não preenche os requisitos mínimos para 76 
participação no certame, uma vez que ele não apresenta o requisito de titulação mínima para 77 
ingresso no cargo. Após discussão e esclarecimentos de que o Edital PROAD 39/2019 não 78 
exige titulação mínima específica para inscrição nem para participação no certame, 79 
ressaltando que a titulação mínima exigida no edital deverá ser apresentada e 80 
comprovada no momento da posse, conforme item 12. Da investidura no cargo,subitens f), 81 
l), m) e 12.3 do referido Edital, os recursos foram colocados em votação, sendo indeferidos 82 
com a abstenção dos Conselheiros Ricardo Azoubel e André Marconato. 4. Análise e 83 
deliberação sobre resultados finais de concursos públicos. i. Processo 84 
23109.001929/2019-61, referente ao Concurso público de provas e títulos para Professor 85 
Classe A, denominação Adjunto A, nível 1, na Área de Paleontologia Estratigráfica, do 86 
Departamento de Geologia, aberto pelo Edital PROAD 39/2019 (12), de 03.05.19, em que 87 
foram aprovados três candidatos. Após discussão, o resultado final foi colocado em votação, 88 
sendo aprovado por unanimidade. ii. Processo 23109.001908/2019-46, referente ao Concurso 89 
público de provas e títulos para Professor Classe A, denominação Adjunto A, nível 1, na Área 90 
Arquitetura e Urbanismo/Projeto de Arquitetura e Urbanismo, do Departamento de 91 
Arquitetura e Urbanismo, aberto pelo Edital PROAD 39/2019 (07), de 03.05.19, em que foi 92 
aprovado um candidato. Após discussão, o resultado final foi colocado em votação, sendo 93 
aprovado por unanimidade. Registra-se a chegada do Cons. Marco Antônio Fonseca. iii. 94 
Processo 23109.001907/2019-00, referente ao Concurso Público de Provas e Títulos para 95 
Professor Classe A, denominação Assistente A, nível 1, na área de Engenharia Civil – 96 
Subáreas: Fundações e Escavações; Obras de Terra e Enrocamento, do Departamento de 97 
Engenharia Civil, aberto pelo Edital PROAD 39/2019 (08), de 03.05.19, em que não houve 98 
aprovados. Após discussão, o resultado final foi colocado em votação, sendo aprovado por 99 
unanimidade. iv. Processo 23109.001909/2019-91, referente ao Concurso público de provas e 100 
títulos para Professor Classe A, denominação Adjunto A, nível 1, na Área de Engenharia 101 
Sanitária, do Departamento de Engenharia Ambiental, aberto pelo Edital PROAD 39/2019 102 
(06), de 03.05.19, em que houve quatro aprovados. Após discussão, o resultado final foi 103 
colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. 5. Análise e deliberação sobre 104 
proposta de regimento interno da Escola de Minas. O Presidente recordou que em 2018 foi 105 
nomeada uma comissão para elaboração do Regimento Interno da EM, composta pelos 106 
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docentes Paulo Henrique Vieira Magalhães (Decat), Cláudio Batista Vieira (Demet), Ernani 107 
Carlos de Araújo (Deciv), Rosa Malena Fernandes de Lima (Demin) e Tito Flávio Rodrigues 108 
de Aguiar (Dearq), sob a presidência do primeiro. Dada a dificuldade de reunião da comissão 109 
devido à divergência de horários dos membros, a comissão foi recomposta, através da Portaria 110 
EM Nº 40/2018, com os seguintes membros: Paulo Henrique Vieira Magalhães (Demec), 111 
Paulo Marcos de Barros Monteiro (Decat), Fernando Antônio Borges Campos (Deciv), Tito 112 
Flávio Rodrigues de Aguiar (Dearq), Cláudio Eduardo Lana (Degeo). O Presidente colocou 113 
em discussão a proposta emitida pela comissão. O Cons. Douglas leu algumas sugestões de 114 
melhorias e de alteração na redação. O Cons. José Margarida sugeriu que esse assunto seja 115 
discutido em outra reunião, em que seja o primeiro item da pauta ou que seja pauta única. O 116 
Cons. Rodrigo sugeriu que o texto da proposta seja revisto, pois em alguns pontos está em 117 
desacordo com novo Estatuto e Regimento da UFOP. O Cons. José Alberto sugeriu que seja 118 
estipulado o prazo para os departamentos se manifestarem sobre as sugestões de alteração. O 119 
Cons. Douglas propôs retirar a retirada do item de pauta, que comissão seja recomposta com a 120 
participação de um técnico-administrativo em educação e que se proceda à revisão do texto. 121 
Colocada em votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. 6. Análise e deliberação 122 
sobre Projeto de Residência Interdisciplinar em Processos e Tecnologias – RIPTEC. O 123 
Cons. Jaime relatou sobre a proposta. O Prof. Davi das Chagas Neves, do Depro, que 124 
elaborou a proposta juntamente com outros docentes, prestou maiores esclarecimentos sobre o 125 
projeto. O Cons. Leonardo disse não se sentir confortável para votar a proposta, visto que ele 126 
é representante dos docentes do Demet e esse assunto não foi discutido no departamento. O 127 
Cons. Rodrigo endossou a fala do Cons. Leonardo. O Cons. Jaime propôs aprovar o mérito da 128 
proposta e que as adequações sejam feitas posteriormente. Após discussão, a proposta foi 129 
colocada em votação, sendo aprovada com a abstenção dos Cons. Leonardo e Rodrigo. 7. 130 
Análise e deliberação sobre composição de comissão de avaliação em estágio probatório 131 
de docente. O Presidente leu a indicação, solicitada através do Ofício Nº 534/ADP/CGP 132 
/PROAD/UFOP, dos docentes Clarisse da Silva Vieira Camelo de Souza (lotada no Depro), 133 
Maurinice Daniela Rodrigues (lotada no Depro) e Aníbal da Fonseca Santiago (lotado no 134 
Deciv) para, sob a presidência da primeira, comporem comissão de avaliação em estágio 135 
probatório do docente Claver Antônio Fontes Vilela, lotado no Depro. Após discussão, a 136 
indicação foi colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade. 8. Análise e 137 
deliberação sobre termo de adesão para trabalho voluntário de docente para o Deciv. O 138 
Presidente leu a solicitação do Deciv de credenciamento de Gilberto Queiroz da Silva, no 139 
período de 01.10.19 a 03.01.20, para lecionar as disciplinas de graduação Hidráulica (CIV 140 
271), Hidráulica I (CIV 224) e Hidráulica II (CIV 225), sob a tutoria do Prof. Carlos Eduardo 141 
Ferraz de Mello. Após discussão, a solicitação foi colocada em votação, sendo aprovada por 142 
unanimidade. 9. Outros assuntos. Não houve manifestações. Nada mais havendo a tratar, o 143 
Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às dez horas e dezesseis 144 
minutos. Para constar, lavrou-se a presente ata, que será assinada pela secretária e pelo 145 
Presidente.  146 
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