
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA DE 

MINAS REALIZADA 11/08/2020 

 

Ata da reunião ordinária do Colegiado do Curso de Engenharia de Minas da Universidade Federal 

da Bahia, realizada no décimo primeiro dia do mês de agosto de dois mil e vinte, no horário de 

09h:00min às 11h:00min, com pauta constante no Ofício Circular nº 006/2020 – 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 Coordenador do Colegiado Professor Júlio César 

Santos Nascimento, com a presença dos professores: Elaís Cidely Souza Malheiro, Gildemar 

Carneiro dos Santos, José Baptista de Oliveira Júnior, Larissa Regina Costa Silveira, Luiz Carlos 

Lobato dos Santos, Ricardo André Vincenzi, Suzan Sousa de Vasconcelos, e Luís Rodrigo Cosme 

Rodrigues Costa como professor convidado, sem a participação no quórum e deliberações do 

colegiado. 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: não houve 

informes. Item 02: Planejamento acadêmico para o semestre letivo suplementar. O 

Coordenador fez uma apresentação das propostas de componentes curriculares que serão ofertados 

no Semestre Letivo Suplementar (SLS) por alguns dos departamentos nos quais o curso de 

Engenharia de Minas possui disciplina alocada. O Coordenador salientou que nem todos os 

departamentos nos quais o curso possui disciplina alocada finalizaram suas propostas para o SLS, 

e, por esse motivo, seriam necessárias outras reuniões até o fim do prazo do planejamento 

acadêmico do SLS. A tabela a seguir, mostra um resumo das propostas de oferta de disciplinas da 

grade do curso de Engenharia de Minas recebidas até o dia 10/08/2020: 

 

Unidade  Disciplina 
CH 

(horas) 
Nat. Sem. 

 

Dep. de Ciência e 

Tecnologia dos 

Materiais 

ENG046 - Engenharia de Reservatórios I 68 OB 7° 

ENG051 - Engenharia de Produção II 68 OB 9° 

ENG052 - Gestão Ambiental de Poços 68 OB 9° 

ENG248 - Introdução ao Tratamento de 

Minérios 
68 OB 6° 

ENG268 - Mecânicas das Rochas I A 68 OB 7° 

ENG256 - Métodos de Administração de 

Minas 
68 OB 8º 

ENG260 - Escavações de Túneis e Poços 68 OB 8º 

ENG253 - Proteção do Meio Ambiente e 

Hig. 
102 OB 9° 

ENG257 - Viabilidade de Exploração das 

Minas 
68 OB 9° 

Dep. de 

Engenharia 

Ambiental 

ENG269 - Ciência do Ambiente 68 OB 2° 

ENG136- Hidráulica 68 OP  

Dep. de 

Engenharia de 

Transporte e 

Geodésia 

ENGA52 – Geoprocessamento 68 OP  

Instituto de 

Matemática 

Dep. de 

Matemática 

MATA01- Geometria Analítica 68 OB 1° 

MATA02- Cálculo A 102 OB 1° 

MATA03 - Cálculo B 102 OB 2° 

MATA07 - Álgebra Linear A 68 OB 2° 

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


MATA04 – Cálculo C 102 OB 3° 

Dep. de 

Estatística 
MAT236 – Métodos Estatísticos 68 OB 3° 

Dep. de Ciência 

da Computação 
MAT174 - Cálculo Numérico I 68 OB 5° 

Instituto de 

Química 

Dep. de Físico 

Química 
QUI028 - Físico Química 68 OB 3° 

 

Após discussões a propostas da tabela acima foram aprovadas por unanimidade. Em seguida o 

Professor Júlio César expôs a proposta do Departamento de Ciência da Computação (DCC), que 

ofertará no SLS a disciplina MATA37 - Introdução à Lógica de Programação (carga horária de 68 

horas) como equivalente a MAT045 – Processamento de Dados. Segundo o DCC os conteúdos 

dessas disciplinas são equivalentes, a diferença maior ocorre na linguagem de programação usada 

em cada disciplina, a primeira utiliza linguagem C enquanto segunda utiliza o Fortran. Após 

discussão a proposta de oferta de MATA37 como equivalente a MAT045 apenas no SLS foi 

aprovada por unanimidade. Uma vez aprovado na disciplina MATA37 no SLS, o estudante poderá 

solicitar o aproveitamento de estudos desta componente como equivalente. O Professor Júlio César 

expôs a proposta feita pelo Instituto de Física para os colegiados de Engenharia para o SLS. A 

proposta consiste em dividir os conteúdos teóricos e práticos de cada uma das disciplinas FIS121, 

FIS122, FIS123 e FIS124 em duas novas disciplinas, uma teórica e uma prática, ofertadas 

separadamente, com carga horária de 68 horas para disciplina teórica e 34 horas para a disciplina 

prática. Sendo que no SLS serão ofertadas apenas as disciplinas teóricas, ficando as disciplinas 

práticas para serem ofertadas no retorno das atividades presencias na UFBA. O estudante poderá 

solicitar a dispensa da disciplina original (constante na sua grade), mediante a aprovação na 

respectiva disciplina teórica e disciplina prática. Após discussão, a proposta foi aprovada por 

unanimidade apenas o SLS.   O Professor Júlio César informou que o Departamento de Geologia 

propôs para o SLS a abertura de vagas na disciplina de Geologia Introdutória do curso Geologia 

(carga horária de 170 horas) para os estudantes de Engenharia de Minas como equivalente a 

Geologia Geral I e II. O professor explicou que a disciplina englobaria uma visão geral teórica da 

geologia. Após discussão, a proposta foi rejeitada pela maioria. O Professor Júlio César colocou 

para discussão o limite da carga horária máxima para inscrição em componentes curriculares. 

Conforme o Art. 10° da Resolução 01/2020 do CAE, o limite de carga é definido pelo § 6 º Art. 2º 

da Resolução CONSUNI nº 01/2020 que, por sua vez, limita a carga horária máxima em 340 horas 

para os alunos de graduação, exceto quando se tratar de provável concluinte em 2020.1 ou de 

situações extraordinárias. O Professor Júlio César explicou que conforme preconiza o parágrafo 

único do Art. 3º da Resolução 01/2020 do CAE, os prováveis concluintes do curso de Engenharia 

Minas são os estudantes regularmente matriculados em: ENGF14 – Estágio Curricular e ENGF15 

– Trabalho de Conclusão de Curso, para habilitação Lavra e Beneficiamento; ENG055 – Estágio 

Supervisionado em Petróleo e ENG056 – Trabalho Final de Graduação, para habilitação Petróleo, 

tendo sido indicados no sistema acadêmico SIAC no início do semestre letivo de 2020.1. Após 

discussão, o colegiado deliberou que situações extraordinárias seriam analisadas pelo pleno do 

colegiado, mediante solicitação a coordenação. Item 03: O que ocorrer: nada foi tratado nesse 

item. Nada mais havendo a ser tratado, o coordenador do Colegiado encerrou a reunião às 

10h33min e desta foi lavrada a presente ata.  

 

Aprovada na reunião de 20 de agosto de 2020. 


