ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA DE
MINAS REALIZADA 20/08/2020
Ata da reunião ordinária do Colegiado do Curso de Engenharia de Minas da Universidade Federal
da Bahia, realizada no vigésimo dia do mês de agosto de dois mil e vinte, no horário de 14h:00min
às 16h:00min, com pauta constante no Ofício Circular nº 007/2020 – CCEMI. Reuniu-se
virtualmente o Colegiado do Curso de Engenharia de Minas, por meio da plataforma Conferência
Web RNP (https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/membros-ccemi-epufba), na qual ficará salva
esta reunião, sob a Presidência do Professor Júlio César Santos Nascimento, Coordenador do
Colegiado de Engenharia Minas, com a presença dos professores: Bruno da Cunha Diniz, Elaís
Cidely Souza Malheiro, Gildemar Carneiro dos Santos, José Baptista de Oliveira Júnior, Larissa
Regina Costa Silveira, Luiz Carlos Lobato dos Santos, Luiz Rogério Pinho de Andrade Lima,
Ricardo André Vincenzi, Suzan Sousa de Vasconcelos. Verificada a existência de quórum legal, o
Coordenador iniciou a reunião cumprimentado a todos, em seguida deu-se início a ordem do dia:
Item 01: Informes: o Professor José Baptista, Chefe do Departamentos de Ciência e Tecnologia
dos Materiais (DCTM), informou que todos os planos de ensino das disciplinas serem ofertadas
pelo DCTM no Semestre Letivo Suplementar (SLS) para o curso de Engenharia de Minas já foram
enviados para o e-mail do colegiado. O coordenador do Colegiado confirmou o recebimento dos
planos de ensino do DCTM. Item 02: Apreciação da ata da reunião do dia 11/08/2020: O
coordenador do Colegiado fez a leitura da ata da reunião do dia 11/08/2020, após discussão a ata
foi aprovada com abstenção do Professor Luiz Rogério. Item 03: Planejamento acadêmico para
o semestre letivo suplementar: O coordenador do Colegiado apresentou as propostas de oferta
de algumas disciplinas já existentes na grade curricular do Curso de Engenharia de Minas para o
SLS, conforme consta na tabela a seguir:
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Após discussões, a proposta da disciplina ENG285 para o SLS foi aprovada por unanimidade, com
abstenção da professora Suzan Vasconcelos; e as propostas das disciplinas ADM012, ENG003,
ENG370 e ENG002 para o SLS foram aprovadas por unanimidade. Em seguida, o coordenador do
Colegiado informou que o Departamento de Engenharia de Mecânica (DEM) não irá ofertar no
SLS a disciplina de ENG169-Elementos de Máquinas e Motores I. Contudo, a chefe do
Departamento professora Paula Frassinetti Cavalcante, propôs em caráter especial, apenas para o
SLS, a oferta de vagas na disciplina ENG444 – Elementos de Máquinas I para os estudantes de
Engenharia de Minas, caso seja de interesse deste colegiado. A Professara Paula informou que a
disciplina ENG444 (obrigatória para o curso de engenharia mecânica) possui em sua ementa
diversos assuntos abordados na disciplina ENG169. O Professor Bruno explicou que a proposta
surgiu como forma de ajudar os alunos de Engenharia de Minas, pois, não houve professor do
DEM para lecionar ENG169 no SLS. Além disso, O Professor Bruno explicou que mais da metade

do conteúdo de ENG169 é visto em ENG444, entretanto, de uma forma mais aprofundada. O
Professor Bruno explicou ainda que a proposta surgiu porque no início das negociações com o
DEM, havia uma estudante de Engenharia de Minas com possibilidade de integralizar toda a carga
horária de disciplinas no semestre suplementar, restando apenas TCC e Estágio no retorno de
2020.1, caso um conjunto de disciplinas fosse ofertado, dentre elas a disciplina ENG169.
Entretanto, o coordenador do Colegiado recebeu a confirmação de que uma segunda disciplina que
a aluna necessitaria cursar não seria ofertada no semestre suplementar, dessa forma, a proposta de
oferta de vagas em ENG444 para os estudantes de Engenharia de Minas não seria tão urgente.
Após discussão a proposta foi rejeita pela maioria da plenária. O coordenador do Colegiado
informou que o Departamento de Geologia (DG) enviou para o Colegiado de Engenharia de Minas
uma lista de novas disciplinas a serem ofertadas em caráter especial no Semestre Letivo
Suplementar (SLS) que, caso seja de interesse deste colegiado, poderão ter vagas para os
estudantes de Engenharia Minas. Segundo o DG, em decorrência da natureza prática e/ou de
campo, muitas de suas disciplinas não poderão ser ofertadas no SLS. Por esse motivo, os
professores do departamento resolveram criar e ministrar novas disciplinas, similares as disciplinas
já existentes no departamento, entretanto, somente com a parte teórica, sendo a carga horária das
novas disciplinas equivalente a carga horária do conteúdo teórico das disciplinas já existentes. As
disciplinas listadas são: I) Tópicos Especiais em Geologia: Sistema Terra (CH 68h T).
Correspondente Teórico Geologia Geral e equivalentes; II) Tópicos Especiais em Geologia:
Representações Geológicas (CH 34h T). Correspondente Teórico Desenho Geológico; III) Noções
de Mineralogia e Petrografia (CH 68h T). Correspondente Teórico Mineralogia macroscópica e
microscópica; IV) Tópicos Especiais em Avaliação de Impactos Ambientais (AIA): Principais
Processos do Meio Físico para Desenvolvimento do Diagnostico Ambiental (CH 34h T).
Correspondente Teórico Parcialmente Geologia Ambiental; V) Introdução a Exploração e
Avaliação de Depósitos Minerais (CH 51 T). Correspondente Teórico Prospecção Mineral; VI)
Fundamentos dos Principais Sistemas Minerais (CH 51h T). Correspondente Teórico Geologia
Econômica; VII) Tópicos em Pesquisa Mineral (CH 51h T). Correspondente Teórico Pesquisa
Mineral. Segundo o DG, nenhuma das disciplinas listadas será substitutiva por uma obrigatória,
apenas passarão o conteúdo teórico, sem a parte prática e que essas disciplinas poderiam ser
aproveitadas como disciplinas optativas ou atividades complementares. Além disso, no retorno das
atividades não serão ofertados os conteúdos práticos de forma separada para cada uma das
disciplinas listadas. O Professor Júlio César informou que de acordo com o § 1º do Art. 80º
REGPG, nenhuma das disciplinas listadas poderá ser usada para dispensa de componente
curricular obrigatório, pois, o conteúdo programático e carga horária dessas disciplinas são
inferiores ao mínimo de setenta e cinco por cento (75%) exigido pelo REGPG para dispensa de
componente obrigatório. Após discussões, o colegiado deliberou pela solicitação de vagas apenas
na disciplina II) Tópicos Especiais em Geologia: Representações Geológicas (CH 34h T). Uma
vez aprovado nesta disciplina, o estudante poderá utilizá-la para dispensa de carga horária optativa,
mediante abertura de processo. Item 04: O que ocorrer: nada foi tratado nesse item. Nada mais
havendo a ser tratado, o coordenador do Colegiado encerrou a reunião às 15h56min e desta foi
lavrada a presente ata.
Aprovada na reunião do dia 20 de agosto de 2020.
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