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  Perfil do Profissional
  

O Engenheiro de Minas é um profissional capacitado a buscar os  recursos minerais (pesquisa
mineral) tais como ferro, petróleo,  alumínio, ouro, gemas, água mineral, dentre muitos outros.
É o único  profissional capacitado a fazer o planejamento e supervisão da extração  de
minérios (lavra de mina); preparação desse material (tratamento de  minérios), concentrando e
separando a parte que interessa (minério)  daquela que não tem valor (ganga). Cuida, também,
da recuperação da área  minerada, dentro do conceito de desenvolvimento sustentável.

    

    Mercado de Trabalho
  

O mercado de trabalho para o engenheiro de minas atual é bem amplo e  diversificado.
Compreende a implementação e supervisão de grandes obras  para o aproveitamento dos
recursos minerais, como as minas a céu aberto,  subterrâneas,barragens de rejeitos,
instalações de poços para captação  de água. Além disso, o profissional também atua no
levantamento  topográfico, pesquisa mineral, consultorias, desenvolvimento de  softwares para
a mineração e máquinas pesadas, gestão e controle das  operações minerais e ambientais.
Pode atuar no ensino e pesquisa, além  do empreendedorismo e reaproveitamento dos rejeitos
gerados no processo  mineral.
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    O Curso na UFVJM
  

O curso na UFVJM é ofertado no Campus Janaúba e abrange temas  relacionados à geologia,
lavra, tecnologias minerais, barragens,  prospecção, perfuração de poços e áreas afins, sem
esquecer do  compromisso ambiental e da sustentabilidade.

    

    Dados do Curso
    
    -  Curso de Graduação: Engenharia de Minas  
    -  Grau: Bacharelado  
    -  Modalidade: Presencial  
    -  Titulação: Bacharel em Engenharia de Minas  
    -  Regime de matrícula: Semestral  
    -  Número de vagas: 40 vagas/semestre

  
    -  Turno: Integral  
    -  Tempo de duração: Mínimo - 5 anos / Máximo - 7,5 anos  
    -  Carga horária total: 3600 horas  
    -  Ano/Semestre de início do curso: 2019/1  
    -  Unidade acadêmica vinculada: Instituto de Engenharia, Ciência e Tecnologia  
    -  Ato de autorização de funcionamento: Resolução Consu nº 10, de 06 de setembro de
2013   

    

  Documentos e resoluções
      
    -  Resolução Colegiado do Curso de Engenharia de Minas nº 03, de 03 de julho de 2020 :
Estabelece as normas de realização de Visita Técnica e Trabalho de Campo do curso de
Engenharia de Minas da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM),
Campus Janaúba
 
    -  Resolução Colegiado do Curso de Engenharia de Minas nº 01, de 13 de maio de 2021 :
Estabelece normas para o Projeto de Conclusão de Curso de Engenharia de Minas da
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), Campus Janaúba
 
    -  Resolução Colegiado do Curso de Engenharia de Minas nº 01, de 14 de maio de 2021 :
Estabelece as normas de Estágio dos Discentes do curso de Engenharia de Minas da
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http://media.ufvjm.edu.br/content/uploads/sites/11/2018/07/RESOLU%C3%87%C3%83O-No.-010-CONSU-DE-06-DE-SETEMBRO-DE-2013..pdf
http://media.ufvjm.edu.br/content/uploads/sites/11/2018/07/RESOLU%C3%87%C3%83O-No.-010-CONSU-DE-06-DE-SETEMBRO-DE-2013..pdf
http://ufvjm.edu.br/cursos/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=209&Itemid=753
http://ufvjm.edu.br/cursos/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=206&Itemid=753
http://ufvjm.edu.br/cursos/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=207&Itemid=753
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Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), Campus Janaúba
 
    -  Resolução Colegiado do Curso de Engenharia de Minas nº 02, de 14 de maio de 2021 :
Estabelece normas para as Atividades Complementares do Curso de Engenharia de Minas do
Instituto de Engenharia, Ciência e Tecnologia da Universidade Federal dos Vales do
Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), Campus de Janaúba
 
    -  Formulário de Registro de Atividades Complementares do Curso   
    -  Formulário de Solicitação de Migração Curricular   

    

  Estrutura interna da Coordenação do Curso:
  

E-mail:  coord.minas@ufvjm.edu.br

  

Coordenador: Leonardo Azevedo Sá Alkmin
E-mail: leonardo.alkmin@ufvjm.edu.br

  

Vice-Coordenador: Alex Joaquim Choupina Andrade Silva
E-mail: alex.choupina@ufvjm.edu.br

  

  

Comunicado:

  

O atendimento remoto continua sendo feito através dos canais de comunicação da
coordenação, via e-mail, chat do Google ou WhatsApp. Ressalta-se que a secretaria do IECT
continua funcionando de forma presencial, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. O
atendimento da coordenação de curso é feito mediante agendamento prévio de, pelo menos,
24h. O atendimento presencial será feito preferencialmente, mas não exclusivamente, nas
sextas-feiras, das 8h às 12h.
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http://ufvjm.edu.br/cursos/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=199&Itemid=753
http://ufvjm.edu.br/cursos/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=200&Itemid=753
http://ufvjm.edu.br/cursos/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=208&Itemid=753
mailto:coord.minas@ufvjm.edu.br
mailto:leonardo.alkmin@ufvjm.edu.br
mailto:alex.choupina@ufvjm.edu.br
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