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ATA DA 38ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA 

MECATRÔNICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI – UFSJ 

 

Aos quatro dias do mês de junho de dois mil e vinte, às dez horas, por videoconferência, iniciou-se a 1 

Trigésima Oitava Reunião Extraordinária do Colegiado do Curso de Engenharia Mecatrônica da 2 

Universidade Federal de São João del-Rei. Estavam presentes, sob a presidência do Coordenador 3 

Prof. Edgar Campos Furtado, os professores membros do colegiado: Alex Vidigal Bastos, Guilherme 4 

Gomes da Silva e Rina Mariane Alves Dutra e o membro discente, Paulo Henrique da Silva. O 5 

coordenador propôs tempo máximo de duração da reunião em duas horas, sendo aprovado por unanimidade. 6 

O Coordenador deu início à reunião apresentando a pauta prevista, ficando a mesma aprovada 7 

conforme a seguir. Item um – Proposta de resolução sobre TCC na Eng. Mecatrônica: O 8 

coordenador passou a palavra à Profa. Rina que relembrou pontos discutidos na trigésima sétima 9 

reunião extraordinária do colegiado, na qual esse assunto estava em pauta. Em seguida, a Prof. Rina 10 

continuou a apresentação da proposta de resolução, do ponto em que a análise havia terminado na 11 

trigésima sétima reunião extraordinária do colegiado. Devido a problemas de estabilidade de 12 

conexão com a internet, a apresentação da proposta passou a ser realizada pelo Prof. Guilherme. 13 

Durante a fase de esclarecimentos ocorreu o questionamento sobre a abrangência de atuação de 14 

professores substitutos, no que tange a supervisão de estágios e orientação de trabalhos de 15 

conclusão de curso. O colegiado aprovou uma consulta formal à UFSJ/Proen sobre essa questão. O 16 

representante discente teve que se ausentar da reunião por volta de 11h40, em função do estágio. O 17 

colegiado seguiu deliberando ponto a ponto da proposta de resolução até o prazo máximo para a 18 

reunião ser atingido. Nesse instante, o coordenador encerrou a reunião, informando a mantença da 19 

pauta aprovada para a próxima reunião do colegiado, e continuação das análises da referida 20 

proposta de resolução. Item dois – Processos de prorrogação de prazo de integralização: Não 21 

houve tempo hábil em função do horário máximo da reunião ter sido atingido. Item três – Processos 22 

de Equivalência: Não houve tempo hábil em função do horário máximo da reunião ter sido atingido. 23 

Item quatro – Comissão especial temporária para elaboração da resolução para fornecimento 24 

de menção honrosa a aluno destaque: Não houve tempo hábil em função do horário máximo de 25 

reunião ter sido atingido. E para constar eu, Edgar Campos Furtado, lavrei a presente ata que, após 26 

ser aprovada, deverá ser assinada pelos presentes. Ouro Branco, 04 de junho de 2020. 27 

Prof. Edgar Campos Furtado/Coordenador ______________________________________________ 28 

Profa. Rina Mariane Alves Dutra/Vice Coordenadora_______________________________________ 29 

Prof. Alex Bastos Vidigal/Membro Docente ______________________________________________ 30 

Prof. Guilherme Gomes da Silva/Membro Docente_________________________________________ 31 

Paulo Henrique da Silva/Membro Discente ______________________________________________ 32 
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