
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA DE 
MINAS REALIZADA EM 08/10/2021 
 
Ata da Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Engenharia de Minas (CCEMIN), realizada 
em 08/10/2021 com ordem do dia constante no Ofício Circular nº 004/2021 – CCEMI: 1 – 
Informes; 2 – Aprovação das atas das reuniões de 17/06/2021 e 15/07/2021 e 3 – O que 
ocorrer. Aos oito dias do mês de outubro de dois mil e vinte um, às 09h00min, reuniu-se o 
CCEMIN no ambiente virtual Conferência Web https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/membros-
ccemi-epufba,  sob a Presidência do Coordenador do CCEMIN Professor Júlio César Santos 
Nascimento com a presença dos professores Andre Azevedo Klumb Oliveira, Bruno da Cunha 
Diniz, José Baptista de Oliveira Júnior, Larissa Regina Costa Silveira, Luiz Rogério Pinho de Andrade 
Lima, Ricardo André Vincenzi, Suzan Sousa de Vasconcelos e representante estudantil Laura Alves 
dos Santos. Havendo número legal, o Presidente declarou aberta à sessão, agradeceu a presença de 
todos e em seguida deu início a apreciação da pauta. 
  
Item 01 – Informes. O Professor Júlio César deu os seguintes informes:  
a) Em função da pandemia de Covid-19 o CNE/CES, Resolução nº 01/2020, prorrogou em mais 

1 ano os prazos para curricularização da Extensão em todos os cursos de graduação do país 
(Resolução nº 04 CNE de 2018) e reforma curricular dos cursos de Engenharia de acordo com 
a nova DCN (Resolução nº 02 CNE de 2019). Os novos prazos para implantação são: 12/2022 
para a Extensão e 04/2023 para reforma das Engenharias.  

b) A Direção da EPUFBA em conjunto com a Comissão Interna de Ensino de Graduação da 
EPUFBA elaborou um cronograma para implantação da curricularização da Extensão e 
reformar curricular dos cursos de Engenharia de acordo com a nova DCN. O cronograma foi 
apresentado aos presentes. 

c) A reformulação curricular do curso de Engenharia de Minas já vem sendo discutida pelo 
Núcleo Docente Estruturante de Engenharia de Minas (NDE/CCEMIN) desde última gestão 
do Colegiado. As ações para implantação da reforma curricular do NDE/CCEMIN estão em 
dívidas em dois grupos de trabalho de acordo com as duas habilitações do Curso de Engenharia 
de Minas: Lavra e Beneficiamento e Petróleo. Atualmente, os grupos estão trabalhando com 
uma proposta de separação habilitações por meio da criação do curso de Engenharia de 
Petróleo na EPUFBA a partir da estrutura já disponível no curso de Engenharia de Minas.  

d) Sobre a reforma das disciplinas do ciclo básico. Em maio de 2021 a Comissão Interna de 
Graduação da EPUFBA junto com a direção da EPUFBA se reuniu com o chefe do 
Departamento de Matemática (DMAT) UFBA, e um grupo de professores da unidade onde foi 
apresentado uma proposta para reformulação das disciplinas de cálculo, MATA02- Cálculo A, 
MATA03 - Cálculo B e MATA04 - Cálculo C. Para MATA03 e MAT04 foi apresentado 
proposta de redução de CH de 102 h para 68 h e redução de alguns conteúdos em ambas as 
disciplinas. Para MATA02 foi apresentado uma proposta de manutenção de 102 h, de modo 
que fosse possível a inclusão de conteúdo de funções reais de uma variável e alguns conteúdos 
de MAT03. Além disso, foi apresentado uma proposta de criação da disciplina “Álgebra 
Matricial e Aplicações”, onde serão abordados os principais tópicos da atual disciplina 
MATA07 – Álgebra Linear de uma forma mais prática. As proposições foram encaminhadas 
para o NDE de Engenharia de Minas que concordou com mudanças nos cálculos e a 
substituição da atual MATA07 - Álgebra Linear para “Álgebra Matricial e Aplicações”. Em 
foi realizada outra reunião da Comissão Interna de Graduação da EPUFBA com os professores 
do DMAT. Esta reunião, teve como principal a discussão da proposta de Cálculo A, alguns 
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NDE’s da EPUFBA não concordaram com manutenção da CH de 102h para Cálculo A. Como 
encaminhamento ficou definido que os NDE’s da EPUFBA deveriam encaminhar uma 
proposta para Cálculo A.  

e) A Comissão Interna de Graduação da EPUFBA elaborou um ofício que foi encaminhado para 
apreciação na Congregação da Escola Politécnica, para posteriormente ser encaminhado ao 
Conselho Acadêmico de Ensino da UFBA (CAE). No ofício à comissão solicita ao CAE uma 
ampliação do limite máximo da carga horária (CH) dos cursos de graduação da UFBA. 
Atualmente, o conselho delimitou a. Atualmente, o conselho delimitou a CH máxima dos 
cursos da UFBA em 10% mais do que a CH definida pela DCN (Resolução n° 09/2020). No 
ofício é solicitado um aumento de 10 para 20%, tendo como base uma série de argumentos, 
dentre eles, a inclusão dos 10% da CH total de extensão, CH dos cursos de Engenharia com 
nota máxima nos últimos ENADES em comparação com os cursos da UFBA, inclusão de 
conteúdos relacionados a Educação das Relações Étnico Racial, Educação para Ensino de 
História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, semestre letivo da UFBA de 17 semanas e CH 
disciplinas das UFBA serem múltiplas de 17. Das atuais 3960 h os cursos de Engenharia 
poderiam ter até 4320 h, já incluindo a extensão. Ofício foi apreciado na reunião da 
Congregação da EPUFBA em 01/10/2021. O ofício não foi homologado porque algumas 
questões foram levantadas pela plenária e a proposta ficou de ser discutida em outra reunião. 

f) O CCEMIN recebeu da Administração da EPUFBA uma minuta de Resolução do CAE que 
trata da inserção de componente(s) curricular(es) obrigatório(s) ou optativo(s) no Projeto 
Pedagógico do Curso (PPC). A proposta foi enviada as congregações para conhecimento, 
discussão e contribuições das respectivas unidades. A minuta será encaminhada pelo CCEMIN 
a todos os seus membros. 

 
O Professor Bruno Diniz informou que o CONSEPE/UFBA aprovou em 07/08/2021 a alteração 
da unidade de carga horarias dos componentes curriculares da UFBA de 17 horas para 15 horas e 
mínimo de carga horária de um componente curricular é de 30 horas semestrais. A proposta irá 
ajudar os cursos de graduação em suas reformas curriculares. O Professor André Klumb informou 
que está ministrando a disciplina GEO159 – Geologia Econômica III para os estudantes de 
Engenharia de Minas e que está programada aulas de campo com os estudantes.  Segundo Professor 
André as aulas de campo provavelmente irão ocorrer próximo ao final do semestre letivo de 
2021.2. Segundo Professor André, são 2 estudantes inscritos na disciplina e que estão previstas 
visitas as minerações de Fazenda Brasileiro, Brazil Iron, Magnesita e Vanádio Maracás.   
 
Item 02 – Aprovação das atas das reuniões de 17/06/2021 e 15/07/2021.  A Ata da Reunião 
Ordinária de 17/06/2021 foi aprovada com uma abstenção. A Ata da Reunião Extraordinária de 
15/07/2021 foi aprovada com uma abstenção.  
 
Item 03 – O que ocorrer. Não foi proposto nenhum assunto. 
 
Nada mais havendo a ser tratado, o coordenador encerrou a reunião às 09h58min e desta foi lavrada 
a presente ata, que após lida e aprovada será assinada pelos presentes. 
 
Aprovada na reunião de 08/10/2021.  
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