ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA
DE MINAS REALIZADA EM 15/07/2021
Ata da Reunião Extraordinária do Colegiado do Curso de Engenharia de Minas (CCEMIN),
realizada em 15 de julho de 2021 com ordem do dia constante no Ofício Circular nº 003/2021 –
CCEMI: Item 01: Procedimento de matrícula semestre de 2021.2 componente ENG250 . Aos
quinze dias do mês de julho de dois mil e vinte um, às 14h00min, reuniu-se o CCEMIN no
ambiente virtual Conferência Web https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/membros-ccemiepufba, sob a Presidência do Coordenador do CCEMIN Professor Júlio César Santos Nascimento,
com a presença dos professores Bruno da Cunha Diniz, José Baptista de Oliveira Júnior, Juan Pablo
Roggiero Ayala, Luiz Rogério Pinho de Andrade Lima, Ricardo André Vincenzi, Suzan Sousa de
Vasconcelos, Victor Mancir da Silva Santana e representantes estudantis Islainy Cardoso Santana e
Gabriela Correa Nagy. Havendo número legal, o Presidente declarou aberta à sessão, agradeceu a
presença de todos e em seguida deu início a apreciação do Item 01: Procedimento de matrícula
semestre de 2021.2 componente ENG250. O Professor Júlio César Santos Nascimento iniciou a
discussão fazendo um breve resumo sobre o oferecimento da componente ENG250 – Operações
Unitárias em Mineração no semestre de 2021.2, resultado da matrícula web e os motivos da convocação
da reunião. Para o semestre de 2021.2 o Departamento de Ciência e Tecnologia do Materiais (DCTM)
aprovou a oferta da componente ENG250 com apenas 15 vagas. O Professor Júlio César esclareceu
que, em função da realização das aulas práticas presenciais, não foi possível atender toda a demanda
de estudantes que aguardavam o oferecimento da disciplina desde o semestre de 2020.1. Devido ao
novo escalonamento de matrícula dos cursos de Engenharia da Escola Politécnica, após o resultado da
Matrícula Web, constatou-se que cinco (05) estudantes inscritos em ENG250 no semestre 2020.1 não
conseguiram vaga na matrícula WEB. Para que esses estudantes não fossem ainda mais prejudicados,
uma vez a disciplina não foi ofertada nos semestres de 2020.1 e 2020.1-SLS e 2021.1, tendo sua última
oferta concluída no semestre de 2019.1, o tema foi trazido para discussão na plenária do colegiado. Os
professores Bruno Diniz e Suzan Vasconcelos sugeriram a realização de uma consulta ao professor
responsável pela disciplina para verificar se o Laboratório teria capacidade e condições adequadas, do
ponto de prevenção da contaminação de Covid-19, para o aumento de mais cinco (05) vagas para
atender especificamente aos 05 estudantes mencionados. O Professor Luiz Rogério, Coordenador do
Laboratório de Tratamento de Minérios e responsável pela componente ENG250, informou que na
atual circunstância não havia condições sanitárias para aumentar o quantitativo de vagas na disciplina.
O Professor Luiz Rogério esclareceu que para atender o protocolo de Biossegurança da UFBA foram
criadas cinco (05) turmas práticas com três (03) alunos em cada turma. O Professor Luiz Rogério
informou que houve um problema no escalonamento dos estudantes de Engenharia de Minas. Para o
Professor Luiz Rogério, os estudantes inscritos em ENG250 no semestre 2020.1, já prejudicados pelo
não oferecimento da disciplina durante a pandemia, deveriam ter prioridade na alocação de vagas no
semestre de 2020.1 na referida disciplina. O Professor Luiz Rogério Pinho argumentou ainda que só
concordou com o oferecimento de ENG250 em 2021.2 para que os estudantes inscritos na componente
em 2020.1 não fossem ainda mais prejudicados pela pandemia. Após discussões, a plenária do
Colegiado deliberou, com nove (09) votos a favor e uma (01) abstenção, pelo cancelamento de
matrícula de todos os estudantes inscritos pela primeira vez em ENG250 no semestre de 2021.2
para dar prioridade de matrícula aos estudantes inscritos na disciplina em 2020.1 que não
conseguiram vaga na Matrícula Web. A matrícula dos estudantes inscritos em 2020.1 que
conseguiram vaga em ENG250 na Matrícula Web não seria alterada. Havendo sobra de vagas
durante o período de matrícula remota (etapa regular e ajuste), o colegiado deliberou que o critério
a ser adotado para alocação de vagas em ENG250 é o seguinte: 1. Habilitação (neste caso terá
prioridade estudantes da habilitação lavra e beneficiamento); 2. Semestre de Avaliação; 3. CR; 4.

Desempate: menor número de reprovações por frequência, menor número de trancamentos, menos
tempo para conclusão, menor número de matrícula. Foi definido que os cinco (05) estudantes
inscritos ENG250 em 2020.1 que ficaram de fora Matrícula WEB têm até 16/07/21 para solicitar
a inscrição em ENG250, com a ordem de escolha das turmas seguindo o critério acima
mencionado. Além disso, foi decidido que na etapa de matrícula regular, havendo desistência de
algum dos cinco (05) estudantes mencionados acima, os estudantes novos que tiveram matrícula
cancelada teriam preferência na alocação de vagas sobre os demais estudantes, respeitando o
critério acima.
Nada mais havendo a ser tratado, o coordenador encerrou a reunião às 15h59min e desta foi lavrada
a presente ata, que após lida e aprovada será assinada pelos presentes.
Aprovada em reunião de 08/10/2021.
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