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RESUMO 

 
A atualização do currículo do engenheiro de minas busca uma melhor adequação às 

diretrizes curriculares vigentes nas universidades e às Diretrizes Curriculares 

Nacionais (DCN) para os cursos de Engenharia (Resolução CNE/CES 11/2002), 

tanto através da redução da carga horária do curso, quanto através de uma maior 

flexibilização das atividades acadêmicas desenvolvidas, ampliando-se o número de 

horas de disciplinas e atividades acadêmicas optativas. A criação de percursos 

formativos nas matrizes curriculares dos cursos de engenharia de minas possibilitam 

maior flexibilização e amadurecimento para a formação de um egresso com perfil 

diferenciado, que podem ser: formações livres, complementares pré-estabelecidas, 

complementares abertas e ainda formação avançada, ou seja, interação com a pós- 

graduação visando carreira acadêmica. A distribuição de carga horária ao longo da 

trajetória e em cada núcleo formativo (básico, profissional e específico) permite ao 

aluno contato com atividades acadêmicas profissionais e específicas do curso desde 

os primeiros períodos, ainda no ciclo básico. A atualização do Currículo do 

Engenheiro de Minas também busca um currículo equânime dos nossos alunos no 

cenário nacional e internacional. 

 
PALAVRAS-CHAVE:Engenheiro de minas, Percursos formativos, Flexibilização, 

Diretrizes curriculares. 

 
ABSTRACT 

 
Updating the curriculum of the mining engineer seeks a better match to the current 

curriculum guidelines in universities and national curriculum guidelines (DCN) for the 

Engineering courses (resolution CNE/CES 11/2002), both by reducing the hourly 

amount of the course, as through a greater flexibilisation of academic activities 

developed, expanding the number of hours of optional disciplines and academic 

activities. The establishment offormative process in the curriculum of mining 

engineering allow greater flexibility and maturity for the formation of a former student 

with differentiated profile, which can be: free formation, established complementary 

formations, open formation and still advanced formation, i.e. with interaction with 

Post-graduate students seeking academic career. Hourly load distribution along the 

trajectory and in each packaging study nucleus(Basic, professional and specific) 

allows students to contact with academic,professionals, and specific activities from 

the earliest periods, even in the basic cycle. Updating the curriculum of the mining 

engineer also seeks a fair curriculum of our students on the national and international 

scene. 

 
KEYWORDS:Mining engineer, Formative process, Flexibilisation, Curricular 

Guidelines. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
O Curso de Engenharia de Minas da UFMG foi concebido para formar profissionais 
habilitados a atuar nos âmbitos regional, nacional e internacional, dada a 

característica transfronteirista das empresas de mineração. 

 
Centrado no conhecimento das ciências básicas, das ciências da engenharia e das 

matérias correlatas à área da engenharia de minas, o curso está fundamentado em 

uma abordagem pedagógica que oferece ao seu egresso uma formação sólida o 

suficiente para o “aprender continuamente”, para uma atuação crítica e criativa 

diante dos processos minerários, ao tempo em que possibilita espaços para a 

construção do empreendedorismo, para as relações interpessoais, para o “aprender 

fazendo” e para a busca de novos conhecimentos, no âmbito da 

interdisciplinaridade. 

 
O curso de engenharia de minas da Universidade Federal de Minas Gerais busca: 

 
-Assegurar sólida formação básica em prospecção mineral, exploração mineral, lavra 
e beneficiamento mineral, assegura formação na área de geotecnia, águas 
subterrâneas e de meio ambiente. 

 
-Propiciar uma formação interdisciplinar com estudos teóricos e práticos, técnicas de 
análise e desenvolvimento experimental e tecnológico. 

 
- Estimular o desenvolvimento no aluno de uma postura de permanente busca da 
atualização profissional com uma série de atividades em classe e extraclasse, que 
incluem: Projetos Acadêmicos de Graduação, Envolvimento em Projetos de 

Extensão, Iniciação à Docência (programas de monitoria), Iniciação Tecnológica, 
Iniciação Científica, Produção Científica e Tecnológica e Atividades à Distância. 

 
-Preparar o egresso para um campo de atuação bastante amplo envolvendo 
empreendimentos de mineração de qualquer porte. 

 
2. Atualização do Currículo 

 
A atualização curricular do curso de engenharia de minas da UFMG tem os 
seguintes objetivos: 

 
1) adequar a estrutura curricular às diretrizes curriculares da UFMG; esta 

adequação leva a uma maior flexibilização, através do aumento do número de 

horas de disciplinas e atividades acadêmicas optativas no percurso padrão. 

 
2) inclusão de Formações: 

 

• Livre; 

• Complementar Pré-estabelecida em Prospecção Geofísica; 

• Complementar Pré-estabelecida em Fundamentos de Engenharia Nuclear; 

• Complementar Aberta; 
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• Avançada – possibilidade do aluno cursar atividades didáticas ofertadas pelo 
Programa de Pós-graduação em Engenharia Metalúrgica, Materiais e de 
Minas no qual o Departamento de Engenharia de Minas é inserido (não sendo 
necessária anuência, somente aprovação pela Assembleia Departamental - 
anexo). 

 
3) inclusão de uma atividade didática obrigatória para creditação das Atividades 

Acadêmicas Científico-Culturais como participação em eventos, empresa júnior, 
etc. 

 
4) inclusão de duas atividades didáticas obrigatórias para aprendizagem da língua 

inglesa  (inglês instrumental). 

 
5) atualização do currículo do engenheiro de minas no cenário nacional e 

internacional frente às novas atribuições e competências – esta atualização busca 

um currículo equânime dos nossos alunos frente às mais renomadas instituições 

como, University of British Columbia (Canadá), McGill University (Canadá), 

Colorado School of Mines (Estados Unidos), Camborne School of Mines (United 

Kingdom), University of Queensland (Austrália), Hacettepe University (Turquia), 

Universidad de Chile (Chile), Universidade de Witwatersrand (África do Sul), etc. 

 
O currículo do curso, além da flexibilização, a interdisciplinaridade, conta ainda com 
a inclusão de conteúdos (transversais ou não) como direitos humanos, 
sustentabilidade, meio ambiente, responsabilidade social, entre outros, atendendo 
assim aos requisitos legais quanto à inclusão destes conteúdos e de libras. 

 

O currículo pleno do curso está estruturado em dois ciclos, como mostrado na Figura 

1 e na Tabela1. O primeiro, com duração de 5 semestres, concentra os conteúdos 

de ciências exatas e inicia o aluno em topografia e geologia. O segundo abrange 

assuntos ligados à geologia, pesquisa mineral, processamento mineral, lavra de 

minas e outros temas de caráter geral. O curso tem uma duração prevista de 5 anos, 

com um total de 245 créditos (3675 horas) distribuídos em disciplinas obrigatórias e 

optativas, mais 11 créditos em Estágio Supervisionado Obrigatório com carga 

horária mínima de 165horas de estágio e 2 créditos em Trabalho de Conclusão de 

Curso (TCC) realizado extraclasse. É dividido em um ciclo básico (1o ao 5o período) 

e um ciclo profissional (6
o 
ao 10

o 
período). A carga horária máxima por período é de 

30 créditos ou 450 horas-aula e a mínima é de 15 créditos ou 225 horas-aula. 

 
O espaço da interdisciplinaridade é disponibilizado por meio de disciplinas optativas, 
que podem ser buscadas em outros cursos da Escola de Engenharia, que possui 11 
opões de graduação em engenharia, ou mesmo fora dela. Cada vez mais, os alunos 
têm sido incentivados e orientados a buscar outros conhecimentos para 

complementar suas formações profissionais. Essa escolha é livre e depende da 
iniciativa do próprio aluno, em um processo que caracteriza o fortalecimento da 
autonomia na construção do saber. 

 
Após a reformulação curricular a ser implantada em 2018, o curso de graduação em 
Engenharia de Minas oferece uma oportunidade ampla para seus(suas) alunos(as) 

adquirirem uma formação profissional sólida e atualizada. Além disso, diversos 
recursos oriundos de projetos institucionais, de pesquisa e de extensão, permitiram 
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equipar o departamento com uma extensa e moderna infra-estrutura laboratorial. O 

perfil do(a) graduado(a) em Engenharia de Minas é bastante amplo, habilitando-o(a) 

a desempenhar todos os papéis legais da profissão (Decreto No. 23569/33), nas 

áreas de Pesquisa Mineral, Lavra de Minas, Processamento Mineral e também Meio 

Ambiente relacionado à atividade mineraria. 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Figura 1. Fluxograma matriz curricular – Engenharia de Minas /UFMG. 

 
 

3. Metodologia 

 
3.1 Novas metodologias de ensino e aprendizagem 

 
A metodologia de ensino adotada, de forma geral, inclui: exposições orais, estudos 

dirigidos individuais e em grupo; elaboração, produção e apresentação de trabalhos 

individuais e em grupo; excursões e atividades de campo orientadas; uso de 

laboratórios,  demonstrações    práticas;   palestras,  dentre  outros.  Em   algumas 

Atividades Obrigatórias 
TCC + Estágio 

30 + 165 horas 

Formação Complementar 
Aberta ou Avançada 

180 horas 

Núcleo Específico 
OB - 1515 horas 
OP - 180 horas 
AAC - 45 horas 

 

Formação Complementar 
Pré-Estabelecida 

- Prospecção Geofísica 
- Fund. de Eng. Nuclear 
180 horas 

 

Núcleo Profissionalizante 
585 horas 

Núcleo Fundamental 

1110 horas 

Curso de Engenharia 
de Minas 

 
Percurso Padrão 

Total - 3675 horas 

Formação Livre 
45 horas 
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Tabela 1. Resumo da matriz curricular – Engenharia de Minas /UFMG. 
 

   HORAS 
P

e
rc

u
rs

o
 P

a
d

rã
o

 
 
 

FORMAÇÃO BÁSICA + 

ESPECíFICA 

NB -Núcleo Fundamental 1110 

NP- Núcleo Profissionalizante 585 

NCE – Núcleo de Conteúdo Específico 

Disciplinas  obrigatórias 

Disciplinas optativas 
AAC optativas 

 
1515 

180 
45 

ECO Estágio Curricular Obrigatório 165 

Trabalho de Conclusão de Curso 30 

Formação Livre Disciplinas de Formação Livre 45 

 TOTAL  3675 

 FORMAÇÃO COMPLEMENTAR 

PRE-ESTABELECIDA 

Prospecção Geofísica 

 
 
Disciplinas optativas específicas 

 
 

180 

 FORMAÇÃO COMPLEMENTAR 

PRE-ESTABELECIDA 
Fundamentos de Eng. Nuclear 

 
 
Disciplinas optativas específicas 

 
180 

 TOTAL  3675 

*Atividades Acadêmicas Científico-Culturais (AACC) 

 
 

disciplinas, como por exemplo “Introdução à Engenharia de Minas”, a metodologia 

de ensino se dá por Exposição dialogada. Uso de materiais didáticos estruturados 
para aprendizagem acelerada. Criação pelos alunos de materiais didáticos para 
aprendizagem acelerada com controle de qualidade. Uso das tecnologias da 
informação: Moodle e Facebook. Nas disciplinas de caráter experimental, estimula- 

se o espírito crítico, integração de equipes, distribuição de tarefas, bem como 
elaboração de relatórios e apresentações em público. 

 
3.2 Estágio  curricular supervisionado 

 
Para a realização do estágio curricular, impõe-se a celebração de instrumentos 

jurídicos específicos, devidamente regulamentados em Portarias do Reitor. Esta 
atividade ocorre no 10º período do currículo padrão do curso de Engenharia de 
Minas e deverá ter uma duração mínima de 165 horas, correspondente na grade 

curricular a uma disciplina de 11 créditos. 

 
Um professor do Departamento de Engenharia de Minas é designado para orientar o 
estudante durante o estágio. Ao final do estágio o estudante deve elaborar um 
relatório que é avaliado pelo professor responsável e recebe uma nota 
compreendida entre 0 e 100. 

 
A Escola de Engenharia dispõe de uma Central de Oportunidades em Engenharia, 

criada em 2001 pela Escola de Engenharia da UFMG para fomentar o 
desenvolvimento de atividades complementares à formação acadêmica do aluno de 
graduação. 
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6.3 Trabalho de conclusão de curso (TCC) 

 
O TCC é uma atividade obrigatória, individual e relatada sob a forma de monografia 
sobre qualquer área do conhecimento da Engenharia de Minas. O TCC é organizado 

através de duas disciplinas. A primeira, TCCI, objetiva a definição de temas, escolha 
dos professores supervisores e elaboração do plano de estudo. No semestre 
seguinte o aluno desenvolve o tema escolhido, através da disciplina TCCII. O 

Colegiado do Curso organiza as atividades das disciplinas, acompanhadas por um 
professor responsável. A avaliação inclui a elaboração de uma monografia e a sua 
apresentação oral frente a uma banca de dois professores do Departamento de 

Engenharia de Minas. O TCC deve-se constituir em um trabalho de síntese refletindo 
alguma atividade desenvolvida pelo aluno dentro da sua área de atuação. 

 
O aluno é incentivado a utilizar para a realização do TCC alguma atividade 
supervisionada com a qual ele esteja envolvido durante seu Curso, tais como as 
atividades de Iniciação Científica, Projetos de Monitoria, Projetos Especiais de 

Graduação, Programas Especiais de Tutoria (PET), participação em Projetos de 
Consultoria ou Estágio Supervisionado. 

 
6.4 Atividades Complementares 

 
Atividades acadêmicas articuladas ao ensino de Graduação tais como participação 

em cursos de extensão, iniciação científica (IC), participação em mini-cursos são 

parte da formação do Engenheiro de Minas. Os programas de bolsas da graduação 

têm por objetivo oferecer aos alunos complementação acadêmica em diferentes 

níveis de formação, contribuindo para o desenvolvimento da capacidade crítica, para 

a aquisição de hábitos de estudo e para o domínio da sistemática do ensino ou da 

pesquisa. O estudante poderá realizar atividades extraclasses envolvendo: 

Programas de IC, através de bolsas concedidas pela FAPEMIG, pelo CNPq ou 

através de bolsas individuais concedidas através de convênios com empresas no 

desenvolvimento de projetos específicos, Programas de IC voluntária, Programas de 

Graduação coordenados pela PRPG, entre eles os Projetos Especiais de Graduação 

(PEG) e os Programas de Monitoria (PMG). A UFMG mantém programas 

institucionais de Bolsas de Iniciação Científica (BIC) coordenados pela Pró-Reitoria 

de Pesquisa. 

 
A participação dos alunos de graduação nos projetos de pesquisa e extensão do 

Departamento de Engenharia de Minas tem sido ao longo dos anos um lócus  

privilegiado de integração dos estudantes com a realidade da atividade mineral, com 

as metodologias científicas e, principalmente, com a integração de conhecimentos. 

Sem dúvida, a localização geográfica do curso e as relações que os docentes do 

Departamento de Engenharia de Minas mantêm com as inúmeras empresas de 

mineração que atuam em Minas Gerais, têm contribuído, sobremaneira, para essa 

característica particular do curso. 

 
A Empresa Junior (MinasJr.) e o Centro de Estudos em Mineração (CEMin), do 
Grêmio Mínero-Metalúrgico Louis Ensch, são espaços que caracterizam de forma 

singular a possibilidade de construção do empreendedorismo e das relações 

interpessoais para os alunos da graduação. Anualmente, o CEMin organiza o 
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Simpósio Mínero-Metalúrgico da UFMG, que conta com a presença de expoentes da 

mineração brasileira em palestras e cursos. 

 
No que se refere à internacionalização, o curso tem oferecido regularmente aos 
alunos do último ano oportunidade de visita às minas de cobre do Chile, como parte 

das atividades de visitas técnicas que compõem o seu projeto pedagógico. 
Conhecido por ser o maior produtor mundial de cobre e por deter a maior mina a céu 
aberto do mundo, além de uma grande expertise em processamento mineral, a visita 

oferece aos alunos uma oportunidade de ampliar seus conhecimentos. 

 
6.5 Apoio ao discente 

 
A Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) administra um Programa de Bolsas 
Acadêmicas que tem contemplado, a cada ano, mais de 700 estudantes, o que 

corresponde a cerca de 4% do alunado de Graduação da UFMG. O Programa de 
Bolsas Acadêmicas administrado pela PROGRAD e vigente a partir de 2006 
compreende os tipos que se seguem. 

 
1. Monitoria – Tem por propósito iniciar o estudante nas atividades de docência no 

Ensino Superior, bem como apoiar os professores nas suas tarefas didáticas. 

 
2. Programa Especial de Graduação (PEG) – Objetiva apoiar os Colegiados de 
Curso em ações referentes à modernização dos seus projetos acadêmicos 
curriculares, bem como na adoção de novas metodologias de ensino, inclusive no 

que diz respeito à produção de material didático. 

 
3. Pronoturno – Destina-se a possibilitar dedicação integral aos estudos a 

estudantes do turno noturno que mais se destacam por sua competência. 

Condicionadas ao cumprimento de um conjunto de requisitos acadêmicos, tais 

bolsas são garantidas aos estudantes desde os períodos iniciais do curso e no 

transcorrer dos demais períodos letivos. Nesse caso, os bolsistas cumprem um 

período de treinamento, que envolve atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

 
4. Programa de Educação Tutorial (PET) – Consiste em um tradicional programa do 
MEC, originalmente coordenado pela Capes e, atualmente, sob a responsabilidade 
da SESu, sendo considerado como importante estratégia para a formação de 

lideranças acadêmicas. 

 
Vale destacar, ainda, os Programas de intercâmbio para os estudantes da UFMG. 

Ciente da importância que a experiência internacional desempenha na formação 

acadêmica de um estudante, a UFMG, por intermédio da Diretoria de Relações 

Internacionais (DRI), oferece programas acadêmicos que têm alcançado expressivos 

resultados no que concerne ao fluxo de intercâmbio de alunos dos níveis de  

Graduação e Pós-Graduação, que, por essa via, têm oportunidade de vivenciar 

sistemas educacionais distintos e outra ótica de formação universitária, além de 

poderem interagir com estudantes de culturas diversas. O intercambista passa um a 

dois períodos letivos numa instituição estrangeira e as atividades desenvolvidas por 

ele no exterior, desde que aprovadas pelo Colegiado do seu curso, podem ser 

incorporadas ao seu histórico escolar. O intercâmbio de alunos é amparado pela 

Resolução no 05/1998, do CEPE. 
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O DEMIN mantém um programa de monitoria para dar suporte à organização das 

aulas, suporte aos alunos e auxílio na elaboração e apresentação de relatórios. Os 

monitores participam anualmente da Semana do Conhecimento e apresentam os 

resultados e contribuições da atividade. 

 
4. CONCLUSÕES 

 
A proposta de mudança curricular do curso de Graduação em Engenharia de Minas 
busca uma melhor adequação às diretrizes curriculares da UFMG e às Diretrizes 
Curriculares Nacionais (DCN) para os cursos de Engenharia (Resolução CBE/CES 

11/2002), tanto através da redução da carga horária do curso, quanto de uma maior 
flexibilização das atividades acadêmicas desenvolvidas, ampliando-se o número de 
horas de disciplinas e atividades acadêmicas optativas. Esta flexibilização permite 
um conjunto de experiências de aprendizado que o estudante incorpora durante o 

seu processo formativo, além de torná-lo agente de sua formação. 

 
A criação de Percursos em Prospecção Geofísica e em Fundamentos de Engenharia 
Nuclear contribui para a formação orientada de um egresso com perfil diferenciado, 
e permite a complementação de sua formação profissional básica. A distribuição de 
carga horária ao longo da trajetória e em cada núcleo formativo é adequada, assim 

como as alterações de período de oferta, natureza, nomenclatura e ementas, bem 
como a iniciação às disciplinas profissionais ou específicas do curso já nos primeiros 
períodos. 
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