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 ESCOLA SUPERIOR 
DE AGRICULTURA LUIZ DE QUEIROZ
 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
CAMPUS “LUIZ DE QUEIROZ”
ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA “LUIZ DE QUEIROZ”
PORTARIA ESALQ-53, de 18/09/2017
 - Dispõe sobre a eleição dos representantes dos servidores 

não-docentes junto à Congregação da Escola Superior de Agricul-
tura “Luiz de Queiroz”

 - O Diretor da ESALQ, à vista do que dispõe o item IX do 
Artigo 45 do Estatuto da USP, resolve:

 - Artigo 1º - A escolha dos três representantes dos servi-
dores não-docentes e seus suplentes junto à Congregação da 
ESALQ, processar-se-á em uma única fase, no dia 24 de outubro 
de 2017, das 8h às 16h30, na Sala de Reuniões da Assistência 
Acadêmica da Escola.

 - Parágrafo único - o mandato dos eleitos vigorará a partir 
de 25/10/2017, por um ano.

Da inscrição:
 - Artigo 2º - O registro de candidaturas será feito na Assis-

tência Acadêmica, ou pelo e-mail: atac-esalq@usp.br, mediante 
requerimento ao Diretor da ESALQ, até o dia 20 de outubro de 
2017, às 17h.

Da eleição:
 - Artigo 3º - O processo eleitoral será realizado por meio de 

cédula única, e mediante a observância das seguintes normas:
 - I - o Diretor designará o Presidente da mesa eleitoral, bem 

como dois mesários para auxíliá-lo;
 - II - o Presidente deverá rubricar todas as cédulas no ato 

da eleição;
 - III - a identificação de cada votante será feita mediante 

prova hábil de identidade e confronto de seu nome com o 
constante da lista fornecida pela Diretoria de Serviço de Pessoal 
da Escola;

 -  - IV - não será permitido o voto por procuração;
 - V - cada servidor poderá votar em até três candidatos.
Da apuração:
 - Artigo 4º - A apuração deverá ser realizada imediatamente 

após o término da votação, em sessão pública, pela própria mesa 
receptora.

 - Parágrafo único - Acompanhará a urna a ata de aber-
tura e encerramento dos trabalhos, assinada pelo presidente e 
mesários, dela constando local e horário da eleição, composição 
da mesa, número de eleitores e de votantes e ocorrências que 
devam ser registradas para apreciação posterior.

Do resultado:
 - Artigo 5º - Encerrada a apuração, todo o material será 

encaminhado à Assistência Acadêmica que o conservará pelo 
prazo de 30 dias.

 - Artigo 6º - Serão considerados eleitos os três servidores 
mais votados, figurando como suplentes os mais votados a 
seguir.

 - Parágrafo único - em caso de empate, serão adotados 
sucessivamente os seguintes critérios de desempate:

 - I - o maior tempo de serviço na USP;
 - II -o servidor mais idoso.
 - Artigo 7º - não será elegível o servidor que for docente ou 

aluno da Universidade, garantido o direito de voto.
 - Artigo 8º - Não será privado de votar e ser votado, o 

servidor que se encontrar em férias ou afastado de suas funções, 
com ou sem prejuízo de salário, se estiver prestando serviço em 
outro órgão da USP.

 - Artigo 9º - Será garantido o sigilo do voto e a inviolabi-
lidade da urna.

 - Artigo 10 - A Assistência Acadêmica providenciará, em 
tempo hábil, todo o material necessário à realização do pleito.

 - Artigo 11 - A propaganda eleitoral poderá ser feita por 
todos os meios legais, por conta dos candidatos, e através de 
boletins impressos, cartazes e jornais de circulação interna.

 - Parágrafo único - não serão permitidas inscrições a tinta 
ou qualquer outro processo direto no recinto da Escola.

 - Artigo 12 - No prazo de 3 dias úteis, após a proclamação 
dos eleitos, poderá ser impetrado recursos sobre o resultado da 
eleição ao Diretor da Escola, sem efeito suspensivo.

 - Artigo 13 - Os casos omissos nesta Portaria serão resolvi-
dos, de plano, pelo Diretor da Escola.

 - Artigo 14 - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.

 FACULDADE DE MEDICINA
 FACULDADE DE MEDICINA
Foram eleitos pelos seus pares, para exercer a representação 

discente de graduação da Faculdade de Medicina da USP, com 
mandato de 1 (um) ano contado a partir da data desta publica-
ção, os seguintes alunos: junto à Comissão Permanente de Inte-
gração do Internato: Gustavo Rosa Gameiro como representante 
do 5º ano e Felipe Lourenço Ledesma como representante do 6º 
ano; junto ao Centro de Desenvolvimento de Educação Médica: 
Johnatan Padovez Gonçalves; junto à Comissão Organizadora 
do Curso de Medicina: Paulo Roberto Palma Urushima (titular) e 
Alice de Paula Baer (suplente); junto ao Conselho Consultivo da 
Autarquia Especial do HC: Bruno Morato Faria; junto à Fundação 
Faculdade de Medicina: Caio Vinícius Fernandes Rodrigues; junto 
ao Plano Operativo do HC: Bruno Morato Faria; junto à ouvidoria 
do HU: Deborah Haymée Ferreira e Silva; junto à Subcomissão 
de Ensino e de Pesquisa em APS: Giovanna Cobas Pedreira; 
junto à Coordenação da Tutoria: Kleber Jessivaldo Gomes das 
Chagas como representante da turma 105, Alice de Paula Baer 
como representante da turma 104 e Arthur O. de Azevedo Pires 
como representante da turma 102; junto à Comissão de Ética 
para Análise de Projetos de Pesquisa (CAPPesq): Arthur O. de 
Azevedo Pires; junto à Comissão de Residência Médica: Ivo José 
Jordão Guterman; junto à Escola de Educação Permanente: Pedro 
Augusto Dantas de Moraes; junto à Comissão da Bolsa AFINAL: 
Luiz Felipe Garcia Santos; e junto ao Conselho da CEM: Karem 
Maria Terra.

 FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO 
PRETO
 FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO
 - AVISO FMRP-USP Nº 015/2017
 - O Vice-Diretor em exercício da Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto-USP, no dia 13 de setembro de 2017, aprovou 
add referendum a indicação da composição dos membros da 
Comissão de Seleção do Processo Seletivo Simplificado, referente 
ao EDITAL FMRP-USP Nº 014/2017, publicado no Diário Oficial do 
Estado de São Paulo do dia 16 de agosto de 2017, página 168, 
para a função de 01 (um) Professor Contratado III (MS-3.1, para 
os contratados com título de Doutor), ou como Professor Contra-
tado II (MS-2, para os contratados com título de Mestre), com 
prazo determinado, junto ao Departamento de Neurociências e 
Ciências do Comportamento da Faculdade de Medicina de Ribei-
rão Preto da Universidade de São Paulo, ao qual se inscreveu e 
foi aceita a inscrição da candidata Mestra Daniela Nakandakari 
Goia. Foram ainda designados os seguintes membros para com-
por a Comissão de Seleção do Processo Seletivo Simplificado:

 - Membros Efetivos: Profas. Dras. Carla da Silva Santana, 
Professora Doutora do Departamento de Neurociências e Ciên-
cias do Comportamento da FMRP USP; Débora Couto Carrijo, 
Professora Doutora do Departamento de Terapia Ocupacional da 
UFSC e Beatriz Cardoso Lobato, Professora Doutora do Depar-
tamento de Terapia Ocupacional do Instituto de Ciências da 
Saúde da UFTM e Membros Suplentes: Profas. Dras. Anamaria 
Siriani, Professora Associada do Departamento de Biomecânica, 
Medicina e Reabilitação do Aparelho Locomotor da FMRP USP; 
Marisa de Cássia Registro Fonseca, Professora Associada do 

5.2.3. O candidato poderá propor substituição dos pontos, 
imediatamente após tomar conhecimento de seus enunciados, se 
entender que não pertencem ao programa do processo seletivo, 
cabendo à Comissão de Seleção decidir, de plano, sobre a proce-
dência da alegação.

5.2.4. Os candidatos que se apresentarem depois do horário 
estabelecido não poderão realizar as provas.

5.2.5. Se o número de candidatos o exigir, eles serão 
divididos em grupos de no máximo três, observada a ordem de 
inscrição, para fins de sorteio e realização da prova.

5.2.6. As notas da prova didática serão atribuídas após o 
término das provas de todos os candidatos.

6. Os pesos das provas são os mesmos estabelecidos no 
Regimento da Unidade e, para o cálculo da média individual, a 
soma dos pesos será o quociente de divisão.

7. Serão considerados habilitados os candidatos que alcan-
çarem, da maioria dos examinadores, nota mínima sete.

8. A Comissão de Seleção deve definir o primeiro colocado 
pela maioria das indicações dos membros da Comissão. Excluído 
o primeiro colocado, a Comissão deverá, dentre os candidatos 
remanescentes, escolher o segundo colocado pela maioria das 
indicações de seus membros, e assim, sucessivamente.

9. Em caso de empate, a Comissão de Seleção procederá ao 
desempate com base na média global obtida por cada candidato.

10. O programa base do processo seletivo será o seguinte:
ESPECIALIDADE: TRATAMENTO DE MINÉRIOS
1. Tratamento de minerais: escopo e objetivos do tratamento 

de minérios, conceitos fundamentais, métodos, equipamentos e 
seqüência de operações. Balanço de massa, metalúrgico e de 
energia. Inter-relações do tratamento de minérios com operações 
de lavra, meio ambiente e hidrometalurgia.

2. Amostragem: Técnicas e sistemas de amostragem de 
sólidos e polpas minerais. Análise e controle de erros amostrais.

3. Manuseio e ensilagem de sólidos minerais: Estocagem 
em pilhas e pátios de granéis. Homogeneização. Problemas de 
escoamento. Retomadores.

4. Comportamento de polpas em circuitos industriais: reo-
logia, caracterização dos fluxos, mistura e dispersão versus 
segregação. Dimensionamento de bombas e linhas.

5. Comportamento de partículas sólidas em meio fluido: 
movimento, sedimentação, suspensão, agregação, dispersão e 
classificação por tamanho. Espessamento e filtragem.

6. Britagem: fundamentos teóricos, conceituação, aplicações 
e equipamentos. Descrição de instalações.

7. Moagem: fundamentos teóricos, prática operacional e 
instalações. Aspectos energéticos e populacionais. Desgaste 
operacional de corpos moedores e revestimentos. Instalações de 
moagem. Dimensionamento de moinhos tubulares.

8. Peneiramento: fundamentos teóricos, caracterização de 
partículas e fenômenos envolvidos. Curvas e cortes granulomé-
tricos. Campos de aplicação. Equipamentos.

9. Classificação hidráulica: conceituação, fenômenos envol-
vidos, influência da forma e tamanho das partículas. Ciclones 
e classificadores mecânicos. Campos de aplicação. Conceito de 
partição. Modelagem. Equipamentos industriais.

10. Concentração gravítica- Separação de minerais em meio 
denso: Conceituação, fundamentos teóricos, mecanismos envol-
vidos. Campos de aplicação. Tipos de equipamentos.

11. Concentração gravítica – Separação de minerais em 
lâminas d’água: Conceituação, fundamentos teóricos, mecanis-
mos envolvidos. Campos de aplicação. Tipos de equipamentos.

12.Concentração gravítica – Jigagem: Conceituação, funda-
mentos teóricos, mecanismos envolvidos. Campos de aplicação. 
Tipos de equipamentos.

13. Preparação de superfícies: adsorção de reagentes quími-
cos na interface mineral/solução, dimensionamento de tanques 
condicionadores e células de atrição. Hidrodinâmica de tanques 
agitados. Distribuição de tempos de residência. Prevenção de 
curto-circuito e zonas mortas.

14. Flotação: conceitos, princípios físico-químicos e fatores 
condicionantes. Mecanismos de coleta, ativação e depressão. 
Reagentes de flotação.

15. Flotação: Células mecânicas, pneumáticas e colunas. 
Dimensionamento de instalações e equipamentos industriais. 
Aeração em células de flotação. Variáveis operacionais e de 
controle. Hidrodinâmica de células de flotação. Modelamento de 
equipamentos e circuitos.

16. Concentração – Separação Magnética: Conceituação, 
mecanismos e campos de aplicação. Tipos de equipamentos.

17. Concentração – Separação Eletrostática: Conceituação, 
mecanismos e campos de aplicação. Tipos de equipamentos.

18. Concentração – “Sorting”: Conceituação, mecanismos e 
campos de aplicação. Tipos de equipamentos.

19. Desaguamento: mecanismos de separação sólido-líqui-
do. Espessadores, filtros e centrífugas. Reagentes químicos 
auxiliares. Instalações e equipamentos.

20. Instrumentação, controle e automação de processos em 
usinas de tratamento de minerais.

Disciplinas utilizadas no programa
PMI3103 Matérias-Primas Minerais
PMI3021 Técnicas de Caracterização de Materiais
PMI3211 Reagentes Aplicados à Indústria de Mineração
PMI3307 Caracterização Tecnológica de Matérias Primas 

Minerais
PMI3323 Tratamento de Minérios - Cominuição e Classi-

ficação
PMI3215 Tratamento de Minérios: Métodos Densitários e 

Outros Processos de Concentração
PMI3216 Tratamento de Minérios: Instrumentação e Contro-

le de Processos em Usinas de Concentração de Minérios
PMI3217 Tópicos Especiais de Química Aplicados à Enge-

nharia de Minas
PMI3222 Tratamento de Minérios: Concentração por Flo-

tação
PMI3223 Tratamento de Minérios: Operações Auxiliares
PMI3240 Projeto de Usina de Tratamento de Minérios
11. É de responsabilidade do candidato o acompanhamento 

do andamento do processo seletivo, por meio de acesso ao link 
https://uspdigital.usp.br/gr/admissao e às publicações no Diário 
Oficial do Estado de São Paulo.

12. O não comparecimento do candidato às provas progra-
madas implicará automaticamente sua desistência do processo 
seletivo.

13. O relatório da Comissão de Seleção será apreciado pelo 
CTA da Escola Politécnica da USP, para fins de homologação, 
após exame formal.

14. A contratação será por prazo determinado e vigorará a 
partir da data do exercício e até 31/12/2018, com possibilidade 
de prorrogações, desde que a soma dos períodos não ultrapasse 
o prazo de dois anos.

15. Os docentes contratados por prazo determinado ficarão 
submetidos ao Estatuto dos Servidores da Universidade de São 
Paulo e vinculados ao Regime Geral da Previdência Social – 
RGPS.

16. São condições de admissão:
I. Estar apto no exame médico pré-admissional realizado 

pela USP;
II. Ser autorizada a acumulação, caso o candidato exerça 

outro cargo, emprego ou função pública;
III. No caso de candidato estrangeiro aprovado no pro-

cesso seletivo e convocado para contratação, apresentar visto 
temporário ou permanente que faculte o exercício de atividade 
remunerada no Brasil.

Maiores informações, bem como as normas pertinentes ao 
processo seletivo, encontram-se à disposição dos interessados 
no Serviço de Órgãos Colegiados e Concursos da EPUSP pelo 
telefone 11 3091 5225 ou por e-mail svorcc@poli.usp.br.

PMI3325 - Lavra a Céu Aberto
PMI3301 - Métodos de Lavra Subterrânea
PMI3236 - Projeto de Lavra de Minas
PMI3813 - Trabalho Prático de Campo
PMI3213 - Escavação e Transporte na Mineração
PMI3101 - Introdução à Engenharia Aplicada à Indústria 

Mineral
PMI5014 - Projeto de Planejamento e Sequenciamento de 

Lavra
PMI5774 - Gerenciamento de Projetos de Mineração
PMI5019 - Simulação Condicional aplicada ao Planejamento 

de Lavra
PMI5020 - Aplicação de sistemas ERP na Mineração
PMI5843 - Análise de Sistemas Mineiros
11. É de responsabilidade do candidato o acompanhamento 

do andamento do processo seletivo, por meio de acesso ao link 
https://uspdigital.usp.br/gr/admissao e às publicações no Diário 
Oficial do Estado de São Paulo.

12. O não comparecimento do candidato às provas progra-
madas implicará automaticamente sua desistência do processo 
seletivo.

13. O relatório da Comissão de Seleção será apreciado pelo 
CTA da Escola Politécnica da USP, para fins de homologação, 
após exame formal.

14. A contratação será por prazo determinado e vigorará a 
partir da data do exercício e até 31/12/2017, com possibilidade 
de prorrogações, desde que a soma dos períodos não ultrapasse 
o prazo de dois anos.

15. Os docentes contratados por prazo determinado ficarão 
submetidos ao Estatuto dos Servidores da Universidade de São 
Paulo e vinculados ao Regime Geral da Previdência Social – 
RGPS.

16. São condições de admissão:
I. Estar apto no exame médico pré-admissional realizado 

pela USP;
II. Ser autorizada a acumulação, caso o candidato exerça 

outro cargo, emprego ou função pública;
III. No caso de candidato estrangeiro aprovado no pro-

cesso seletivo e convocado para contratação, apresentar visto 
temporário ou permanente que faculte o exercício de atividade 
remunerada no Brasil.

Maiores informações, bem como as normas pertinentes ao 
processo seletivo, encontram-se à disposição dos interessados 
no Serviço de Órgãos Colegiados e Concursos da EPUSP pelo 
telefone 11 3091 5225 ou por e-mail svorcc@poli.usp.br.

 EDITAL EP-062/2017
ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA PROCESSO SELETIVO 

SIMPLIFICADO
O Diretor da Escola Politécnica da Universidade de São 

Paulo, Prof. Dr. José Roberto Castilho Piqueira, torna público a 
todos os interessados que, conforme aprovação pelo Conselho 
Técnico-Administrativo em reunião realizada em 14/09/2017, 
estarão abertas por quinze dias, no período das 9h do dia 
20/09/2017 às 16h do dia 04/10/2017, as inscrições para o 
processo seletivo para a contratação de 1 (um) docente por 
prazo determinado, como Professor Contratado III (MS-3.1), 
com salário de R$ 1.849,66, referência mês de maio de 2017, 
com jornada de 12 (doze) horas semanais de trabalho, junto ao 
Departamento de Engenharia de Minas e de Petróleo, nos termos 
da Resolução nº 5.872/10 e alterações posteriores, bem como da 
Resolução nº 7.354/17.

1. Os membros da Comissão de Seleção serão indicados pelo 
CTA da Escola Politécnica da USP, após o término do período de 
inscrições e de acordo com os termos da Resolução nº 7.354/17.

2. Os pedidos de inscrição deverão ser feitos, exclusivamen-
te, por meio do link https://uspdigital.usp.br/gr/admissao, no 
período acima indicado, devendo o candidato apresentar reque-
rimento dirigido ao Diretor da Escola Politécnica da USP, Prof. Dr. 
José Roberto Castilho Piqueira, contendo dados pessoais e Área 
de conhecimento (especialidade) a que concorre, acompanhado 
dos seguintes documentos:

I. Documento de identificação (RG, RNE ou passaporte);
II. CPF (para candidatos brasileiros);
III. Prova de que é portador do titulo de Doutor, outorgado 

ou reconhecido pela USP ou de validade nacional.
2.1. Não serão recebidas inscrições pelo correio, e-mail, fax, 

ou qualquer outro meio.
2.2. No ato da inscrição, os candidatos portadores de neces-

sidades especiais deverão apresentar solicitação para que se pro-
videnciem as condições necessárias para a realização das provas.

3. O processo seletivo terá validade imediata, exaurindo-se 
com a eventual contratação do(s) aprovado(s).

4. Atribuição da função: o candidato aprovado, ao ser con-
tratado, deverá ministrar uma ou mais das seguintes disciplinas:

• - PMI3103 Matérias-Primas Minerais
• - PMI3021 Técnicas de Caracterização de Materiais
• - PMI3211 Reagentes Aplicados à Indústria de Mineração
• - PMI3307 Caracterização Tecnológica de Matérias Primas 

Minerais
• - PMI3323 Tratamento de Minérios - Cominuição e Clas-

sificação
• - PMI3215 Tratamento de Minérios: Métodos Densitários e 

Outros Processos de Concentração
• - PMI3216 tratamento de Minérios: Instrumentação e 

Controle de Processos em Usinas de Concentração de Minérios
• - PMI3217 Tópicos Especiais de Química Aplicados à 

Engenharia de Minas
• - PMI3222 Tratamento de Minérios: Concentração por 

Flotação
• - PMI3223 Tratamento de Minérios: Operações Auxiliares
• - PMI3240 Projeto de Usina de Tratamento de Minérios
5. A seleção será realizada seguindo critérios objetivos, por 

meio de atribuição de notas em provas, que serão realizadas em 
uma única fase, na seguinte conformidade:

I. Prova Escrita
II. Prova Didática
5.1. A prova escrita, que versará sobre o programa base do 

processo seletivo, será realizada de acordo com o disposto no 
artigo 139 e seu parágrafo único do Regimento Geral da USP.

5.1.1. A Comissão de Seleção organizará uma lista de dez 
pontos, com base no programa do processo seletivo, e dela dará 
conhecimento aos candidatos, vinte e quatro horas antes do 
sorteio do ponto.

5.1.2. Sorteado o ponto, inicia-se o prazo improrrogável de 
cinco horas de duração da prova.

5.1.3. Durante sessenta minutos, após o sorteio, será permi-
tida a consulta a livros, periódicos e outros documentos biblio-
gráficos de uso público, não em meio eletrônico, que o candidato 
tiver levado para o local da prova, do qual não lhe será permitido 
ausentar-se durante esse período.

5.1.4. As anotações efetuadas durante o período de consulta 
poderão ser utilizadas no decorrer da prova, devendo ser feitas 
em papel rubricado pela Comissão de Seleção e anexadas ao 
texto final.

5.1.5. A prova, que será lida em sessão pública pelo candi-
dato, deverá ser reproduzida em cópias que serão entregues aos 
membros da Comissão de Seleção, ao se abrir a sessão;

5.1.6. Cada prova será avaliada pelos membros da Comissão 
de Seleção, individualmente.

5.2. A prova didática será pública, com a duração mínima 
de 40 (quarenta) e máxima de 60 (sessenta) minutos, e versará 
sobre o programa base do processo seletivo, nos termos do art. 
137, do Regimento Geral da USP.

5.2.1. O sorteio do ponto será feito 24 (vinte e quatro) horas 
antes da realização da prova didática;

5.2.2. O candidato poderá utilizar o material didático que 
julgar necessário.

gráficos de uso público, não em meio eletrônico, que o candidato 
tiver levado para o local da prova, do qual não lhe será permitido 
ausentar-se durante esse período.

5.1.4. As anotações efetuadas durante o período de consulta 
poderão ser utilizadas no decorrer da prova, devendo ser feitas 
em papel rubricado pela Comissão de Seleção e anexadas ao 
texto final.

5.1.5. A prova, que será lida em sessão pública pelo candi-
dato, deverá ser reproduzida em cópias que serão entregues aos 
membros da Comissão de Seleção, ao se abrir a sessão;

5.1.6. Cada prova será avaliada pelos membros da Comissão 
de Seleção, individualmente.

5.2. A prova didática será pública, com a duração mínima 
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5.2.3. O candidato poderá propor substituição dos pontos, 
imediatamente após tomar conhecimento de seus enunciados, se 
entender que não pertencem ao programa do processo seletivo, 
cabendo à Comissão de Seleção decidir, de plano, sobre a proce-
dência da alegação.

5.2.4. Os candidatos que se apresentarem depois do horário 
estabelecido não poderão realizar as provas.

5.2.5. Se o número de candidatos o exigir, eles serão 
divididos em grupos de no máximo três, observada a ordem de 
inscrição, para fins de sorteio e realização da prova.

5.2.6. As notas da prova didática serão atribuídas após o 
término das provas de todos os candidatos.

6. Os pesos das provas são os mesmos estabelecidos no 
Regimento da Unidade e, para o cálculo da média individual, a 
soma dos pesos será o quociente de divisão.

7. Serão considerados habilitados os candidatos que alcan-
çarem, da maioria dos examinadores, nota mínima sete.

8. A Comissão de Seleção deve definir o primeiro colocado 
pela maioria das indicações dos membros da Comissão. Excluído 
o primeiro colocado, a Comissão deverá, dentre os candidatos 
remanescentes, escolher o segundo colocado pela maioria das 
indicações de seus membros, e assim, sucessivamente.

9. Em caso de empate, a Comissão de Seleção procederá ao 
desempate com base na média global obtida por cada candidato.

10. O programa base do processo seletivo será o seguinte:
ESPECIALIDADE: LAVRA DE MINAS
1. - Perfuração mecânica das rochas: Fundamentos teóricos 

do fenômeno da penetração em rochas. Aplicação aos diversos 
tipos de rocha. Métodos não convencionais de penetração das 
rochas. Equipamentos utilizados a céu aberto e em sub-solo. 
Perfura¬bilidade das rochas.

2. - Desmonte por explosivos. Teoria da detonação. Princi-
pais características dos Explosivos. Classificação dos explosivos 
comerciais. Acessórios e sua utilização. Correlação entre as 
características dos explosivos e das rochas a serem detonadas.

3. - Plano de fogo. Projeto de salvas em bancadas, e realces 
de produção para estimativa dos custos de perfuração e des-
monte de rocha.

4. - Máquinas de carregamento. Comparação entre pá car-
regadora, ¬escavadora a cabo e escavadora hidráulica. Aspectos 
técnicos e econômicos. Escavadoras contínuas. Equipamentos 
auxiliares. Escarificação.

5. - Transporte de minério a céu aberto. Características 
das vias de transporte. Seleção do equipamento. Dimensiona 
¬mento.

6. - Transporte em sub-solo. Escolha entre mina com ou sem 
trilhos. Cálculo da via permanente. Equipamentos sobre pneus 
para trabalhos subterrâneos. Alçamento do minério do sub-solo 
à superfície. Equipamento para poços verticais e inclinados. Alça-
mento do minério do sub-solo à superfície. Equipamento para 
poços verticais e inclinados. Transportadores contínuos.

7. - Manutenção de equipamentos pesados. Controle 
ambiental das atividades de manutenção. Controle de emissões 
atmosféricas nas operações de carregamento e transporte.

8. - Planejamento da lavra a céu aberto: gerenciamento e 
atualização de dados geológicos; perfis verticais, secções hori-
zontais, modelos de blocos e sub-blocos. Estimativa dos teores, 
aplicações geoestatisticas, variograma, Krigagem e simulação 
geoestatística. Avaliação de reservas.

9. - Planejamento da lavra a céu aberto: Teores econômicos 
e suas relações funcionais com as quantidades de estéreis a 
remover. Otimização do benefício e teor de corte. Determinação 
do limite final da cava.

10. - Modelagem e simulação da lavra. Programação de 
curto, médio e longo prazos. Sequenciamento de lavra. Integra-
ção com despacho e controle de frotas. Gestão de índices de 
produção. Reconciliação de lavra.

11. - Lavra em bancadas em maciço rochoso. Desenho geral 
da mina, altura das bancadas, vias de acesso, etc. Escolha e con-
ciliação do equipamento. Utilização de britadores dentro da cava 
e sistemas de transporte contínuo. Posicionamento e orientação 
de rampas na cava.

12. - Lavra em tiras. Desenhos mais utilizados. Métodos e 
equipamentos para remoção e disposição de estéreis. Conciliação 
do equipamento. Recomposição da superfície.

13. - Lavra em placeres - Aluviões submersas: dragagem. 
Aluviões não submersas: desmonte hidráulico e bombeamento 
de polpas hete¬rogêneas.

14. - Abertura e desenvolvimento de minas subterrâneas. 
Poços verticais, poços inclinados e rampas. Correlação com ¬tipo 
e condições de jazimento, escala de produção e sistema de 
mineração escolhido.

15. - Método de lavra por pilar e salão. Dimensionamento de 
pilares. Recuperação de pilares.

16. - Lavra em sub-níveis com perfurações longas. Dimensio-
namento de salões e leques de perfuração.

17. - Métodos de armazenamento, de corte e aterro e de 
realces emadeirados.

18. - Lavra por desabamento - desabamento de blocos e 
painéis, desabamento em sub-níveis. Método por frentes Longas.

19. - Seleção do método de lavra - condições de jazimento, 
escala de produção, produtividade e segurança.

20. - Engenharia ambiental em minas. Conceitos de segu-
rança e higiene ocupacional. Agentes físicos (ruídos, vibrações, 
iluminação, conforto termo-corporal), agentes químicos (gases, 
aerosois). Noção de ergonomia. Equipamento de proteção indivi-
dual. Sistema de controle de perdas e danos.

21. - Ventilação de minas. Ventilação natural, forçada, geral 
diluidora e local exaustora. Vazão de ar. Redes de ventilação. 
Solução numérica de redes: Métodos empírico e por progra-
mação linear. Seleção de ventiladores. Esquemas de ventilação.

22. - Controle e planejamento ambiental. Princípios e obje-
tivos da avaliação de impacto ambiental. Aspectos legais. Diag-
nóstico ambiental, técnicas de previsão de efeitos e impactos, 
análise de riscos. Conteúdo de Estudos e Relatórios de Impacto 
ambiental (EIA/RIMA). Medidas controladoras e mitigadoras.

23. - Drenagem de minas. Hidrologia e sistemas de bombea-
mento de minas a céu aberto e subterrâneas.

24. - Métodos não convencionais de lavra. Lavra de depó-
sitos por sondagens profundas. Métodos de drenagem e disso-
lução. Lavra extra-terrestre. Lavra de meteoritos.Sistemas “hot 
dry rock”.

25. - Governança corporativa no ciclo de planejamento de 
lavra: integridade dos dados e dos processos de planejamento; 
termos de referência; atribuição de responsabilidades; códigos 
internacionais de recursos e reservas minerais; relação com a Lei 
Sarbannes-Oxley; gerenciamento de cenários de lavra.

Disciplinas utilizadas no programa
PMI3220 - Planejamento de Lavra de Minas
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