
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA DE 
MINAS REALIZADA EM 24/03/2022 
 
Ata da Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Engenharia de Minas (CCEMIN), realizada 
em 24/03/2022 com ordem do dia constante no Ofício Circular nº 001/2022 – CCEMIN: 1 – 
Informes; 2 – Reforma Curricular: a) Apreciação do Ofício Nº 1992/2022 do NDE de 
Engenharia de Minas; 3 – Discussão sobre a Resolução de quebra de pré-requisitos do 
CCEMIN (Art. 5ª da Resolução 01/2016); 4 – O que ocorrer. Aos vinte e quatro dias do mês 
de março de dois mil e vinte dois, 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 Bruno da Cunha Diniz,  José Baptista de Oliveira Júnior, Larissa Regina 
Costa Silveira, Luiz Carlos Lobato dos Santos, Luiz Rogério Pinho de Andrade Lima, Ricardo André 
Vincenzi, e representante estudantil Monyque Nunes Carvalho. 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 informou que os grupos de trabalho, Lavra e 
Beneficiamento e Petróleo, do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Engenharia de Minas 
(NDE-CCEMI) veem se reunido periodicamente para construção de uma proposta de reformulação 
curricular para atender a Resolução nº 02/2019 do CNE/CES. A proposta de grade e ementas 
encontram-se em fase final de elaboração para serem encaminhadas apreciação do CCEMIN. O 
Professor Júlio César informou que na próxima reunião do CONSEPE será aprovada uma 
resolução com as normas para inclusão da curricularização da extensão nos cursos de graduação 
da UFBA. A minuta da resolução foi apresentada e discutida em reunião extraordinária da 
Congregação da EPUFBA no dia 18/03/2022, após reunião sugestões alteração na minuta foram 
encaminhadas para apreciação do CONSEPE.  Item 02 – Reforma Curricular: a) Apreciação do 
Ofício Nº 1992/2022 do NDE de Engenharia de Minas. O Professor Júlio César relatou que o 
CCEMIN recebeu o Ofício nº 1992/2022 do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Engenharia 
de Minas NDE-CCEMI, enviado previamente ao membros do CCEMIN para conhecimento, no 
qual solicita que o CCEMIN aprecie e encaminhe as seguintes propostas de reformulação 
curricular: 1) Reformulação do curso de graduação de Engenharia de Minas com a extinção da 
Habilitação Petróleo; 2) Criação do curso de Graduação de Engenharia de Petróleo; 3) Divisão 
igualitária das atuais vagas de ingresso do curso de Engenharia de Minas, sendo guardados 50% 
das vagas para o curso de Engenharia de Minas (Reformulado) e 50% das vagas para o novo curso 
de Engenharia de Petróleo. Após discussão, as propostas de 1) Reformulação do curso de 
graduação de Engenharia de Minas com a extinção da habilitação Petróleo; 2) Criação do curso de 
Graduação de Engenharia de Petróleo; 3) Divisão igualitária das atuais vagas de ingresso do curso 
de Engenharia de Minas, sendo guardados 50% das vagas para o curso de Engenharia de Minas 
(Reformulado) e 50% das vagas para o novo curso de Engenharia de Petróleo foram votadas e 
aprovadas por unanimidade. Item 03 – Discussão sobre a Resolução de quebra de pré-
requisitos do CCEMin (Art. 5ª da Resolução 01/2016).  O professor Júlio César passou a palavra 
ao Professor Luiz Rogério para que pudesse expor os argumentos da solicitação do ponto de pauta. 
O Professor Luiz Rogério expôs a plenária que a atual resolução de quebra de pré-requisito do 
CCEMIN é muito aberta, e permite a quebra de pré-requisitos de forma estranha, e não adequada para 
algumas disciplinas, na visão do professor. Professor Luiz Rogério relatou que neste semestre de 
2022.1, alguns estudantes que reprovaram na disciplina ENG250 – Operações Unitárias em Mineração, 
alguns deles repentes pela quarta ou quinta vez, na fala do professor, fizeram uso da atual resolução 
para quebrar o pré-requisito ENG250 para cursar em paralelo ENG251-Processos Unitários em 

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/membros-ccemi-epufba


Minérios, uma vez que, pela primeira vez na história do curso de Engenharia de Minas, ambas as 
disciplinas estão sendo ofertadas no mesmo semestre.  De acordo com o Professor Luiz Rogério a 
referida quebra não é adequada em função dos conteúdos dados na disciplina ENG251. O Professor 
Luiz Rogério relatou também que a atual resolução, permitiu em semestres anteriores, a quebra de 
ENG251 para cursar em paralelo com a disciplina optativa ENG265 – Projeto e Avaliação de Sistema 
de Beneficiamento. Professor Luiz Rogério sugere que a resolução de quebra de pré-requisito seja 
específica e que o CCEMin análise quais são as quebras de pré-requisitos típicas, e especifique na 
resolução quais são as quebras de pré-requisitos possíveis de serem realizadas pelos estudantes. Após 
discussões e esclarecimentos, em função do adiantado da hora, a plenária decidiu que o ponto de pauta 
será discutido na próxima reunião. Como encaminhamento, ficou decido que a Coordenação do 
CCEMIN apresente na próxima reunião uma lista com as quebras de pré-requisitos típicas permitidas 
atual resolução.   Item 04 – O que ocorrer. Não foi proposto nenhum assunto. Nada mais havendo 
a ser tratado, o coordenador encerrou a reunião às 10h55min e desta foi lavrada a presente ata, que 
após lida e aprovada será assinada pelos presentes. 
 
Aprovada em reunião de 24/03/2022.  
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