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Aos vinte e um dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, reuniram-se na sala de reuniões do Campus 

Caçapava do Sul os seguintes professores, membros da Comissão de Curso do Curso Superior de 

Tecnologia em Mineração: André Martins Alvarega, Diogo Peixoto Cordova, Luciana Arnt Abichequer, Luis 

Eduardo de Souza, Osmar Francisco Giuliani, Rui Sérgio Saraiva Duarte Júnior, Barbara Victoria Reffatti 

Andrade, Ítalo Gomes Gonçalves, Luiz Delfino Teixeira Albarnaz, Meise Pricila de Paiva, Moisés Razeira, 

Régis Sebben Paranhos, Suene Bernardes dos Santos e a representante TAE Angela Cristina Bertoi Fleck. Os 

professores: Daniela de Rosso Tolfo, Vicente Guilherme Lopes, Anelise Marlene Schmidt e Lucilene 

Dornelles Mello, justificaram suas ausências. Os professores Miguel Guterres Carminatti e Delia Del Pilar 

Montecinos de Almeida não compareceram e nem justificaram suas ausências. Iniciada a reunião, fizeram 

parte da pauta os seguintes assuntos: (i) Aprovação dos planos de ensino de 2019/02; (ii) Avaliação da 

recomendação do NDE pelo processo de fechamento do curso de Mineração; (iii) Análise de solicitações 

de diárias para o segundo semestre; (iv) Assuntos gerais. Item (i): foi questionado se houve alguma 

mudança em relação aos semestres anteriores, no que se refere aos planos de ensino das componentes 

ofertadas em 2019/02, bem como colocada a importância da apresentação da disciplina e pactuação com 

os discentes. Como o assunto já havia sido discutido anteriormente, foi colocado em votação e aprovado 

por unanimidade. Item (ii): segundo o professor Luis Eduardo, a última reunião do NDE recomendou o 

início da tramitação do processo de fechamento do Curso Superior de Tecnologia em Mineração. De 

acordo com o Prof. Ítalo, um plano de fechamento deve ser encaminhado, contemplando: Plano de 

Integralização Curricular, para os alunos; Plano de Alocação de Encargos de Docentes, para os docentes e 

da destinação da Infraestrutura. Durante a discussão, se levantou a possibilidade de fazer um 

levantamento dos alunos e definido um limite de tempo para a conclusão do Curso por estes alunos, 

evitando que esses alunos demorem muito tempo para conclusão do mesmo e, assim, seja necessário 

manter o curso de Mineração por muita mais tempo, em paralelo à Engenharia de Minas. Ainda segundo o 

professor Luis Eduardo, o NDE encaminhou a opção por iniciar o processo de fechamento e a ideia é que a 

proposta de fechamento seja aprovada em todas as instâncias condicionada à aprovação do curso de 

Engenharia de Minas. Na próxima sexta-feira (22/08) haverá reunião da Comissão Superior de Ensino, 

depois vai para o CONSUNI e depois ainda iria para o MEC. O professor Luis Eduardo comentou sobre a 

sugestão do professor Márcio Martins de já encaminhar o fechamento, pois segundo ele é comum chegar 

no CONSUNI e algum conselheiro votar contra a criação do novo curso por não ter ficado claro que o outro 

curso em questão vai ser mesmo encerrado quando for criado o novo curso. Foi feita a votação e a 

aprovação do processo de fechamento do Curso Superior de Tecnologia em Mineração, condicionada à 

aprovação do curso de Engenharia de Minas em todas as instâncias, foi por unanimidade. O item (iii) da 

pauta foi a solicitação de diárias para o segundo semestre de 2019: o professor Luis Eduardo comentou 

sobre ter encaminhado a todos os docentes da Comissão de Curso uma planilha que veio da Coordenação 

Administrativa do Campus e falou também sobre ter havido um novo corte nos valores de diárias 



destinadas a todos os cursos do Campus. Assim, em relação à Mineração, o limite anterior, antes dos 

novos cortes, mas já com o contingenciamento, era de R$ 2.302,75 e com o novo corte ficou em R$ 

980,14 para o ano todo, onde já haviam gastos no valor de R$ 359,22 referente às saídas de campo do 

professor Régis e a vinda do professor Irineu para o Ciclo de Palestras, o que está dentro do valor acima, 

ficando disponível para o curso o valor de R$ 620,92 de diárias até o final do ano para todas as atividades. 

O professor Luis Eduardo falou ter recebido algumas outras solicitações de diárias do professor Delfino, na 

disciplina de Depósitos Minerais, que solicitou ½ diária; a professora Meise solicitou ½ diária para a 

disciplina Cominuição e Classificação e a professora Luciana havia solicitado 1 ½ diárias. Como 

permanecem as solicitações, seria um total de 2 ½ diárias, no valor de R$ 442,00, sendo esse valor 

subtraído dos R$ 620,00 disponíveis, sobraria R$ 177,00. O professor Régis falou ter solicitado também 

mais duas meias diárias para saída de campo, o que fecha exatamente o valor que havia sobrado, as 

mesmas seriam para a disciplina de Agregados e Separação Baseada em Sensores. A alocação das diárias 

foi colocada em votação e aprovada, ficando definida assim a distribuição dos valores. No item (iv) da 

pauta foi comentada a mudança para o prédio novo do LATRAM que ficou para a próxima semana, 

dependendo da disponibilidade do caminhão para transporte. Esse comentário foi feito para 

conscientização dos professores que irão mudar para o novo prédio deixarem seus pertences arrumados e 

etiquetados para o transporte, assim que o caminhão esteja disponível, e facilitar a localização da 

disposição dos itens transportados. A professora Luciana comentou que segundo o professor Moisés a 

disposição dos números das salas do LATRAM não estão iguais ao que está na planta, a técnica Angela 

Fleck falou que fará a correção e encaminhará à professora Luciana. O professor Luis Eduardo comentou 

também haver salas com duas numerações diferentes na planta e sugeriu que a organização desta 

questão fique para quando a mudança para o novo prédio for feita, ficando uma numeração única. Sem 

mais, a reunião foi encerrada. Eu, Luciana Lopes, bolsista da Coordenação do Curso, lavrei a presente ATA, 

que depois de lida e aprovada, vai assinada pelos presentes da Comissão de Curso do Curso Superior de 

Tecnologia em Mineração. 
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