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ATA DA 39ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA 

MECATRÔNICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI – UFSJ 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de junho de dois mil e vinte, às dez horas, por videoconferência, 1 

iniciou-se a 39ª (trigésima nona) Reunião Extraordinária do Colegiado do Curso de Engenharia 2 

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

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

Bastos, Guilherme Gomes da Silva e Rina Mariane Alves Dutra. Registrou-se ausência do membro 5 

discente, Paulo Henrique da Silva, sem justificativa. O coordenador propôs tempo máximo de duração da 6 

reunião em duas horas, sendo aprovado por unanimidade. O coordenador apresentou a ata da reunião 7 

anterior, que foi aprovada por unanimidade. O Coordenador deu início à reunião apresentando a pauta 8 

prevista, ficando a mesma aprovada conforme a seguir. Item um – Proposta de resolução sobre 9 

TCC na Eng. Mecatrônica: O coordenador passou a palavra à Profa. Rina que relembrou pontos 10 

discutidos na 52ª (quinquagésima segunda) reunião ordinária do colegiado, na qual esse assunto 11 

estava em pauta. Em seguida, a Profa. Rina realizou a apresentação dos anexos da proposta de 12 

resolução. Após a fase de esclarecimentos, o colegiado aprovou os modelos para: (i) formulário da 13 

proposta de trabalho do TCCI; (ii) formulário de aproveitamento de trabalho; (iii) formulário de 14 

declaração de aceite de correções do TCC II; e (iv) formulário de termo de ciência da troca de 15 

orientadores. Os modelos de formulário para: (i) ata de qualificação do TCC I e (ii) ata de defesa do 16 

TCC II não foram aprovados, sendo apontadas pelo colegiado uma série de modificações. Em 17 

seguida, a Profa. Rina propôs que na próxima reunião do colegiado sejam apreciadas as modificações nos 18 

anexos não aprovados.  Após a fase de esclarecimentos, o colegiado aprovou, por unanimidade, a proposta 19 

de encaminhamento da Profa. Rina. Item dois – Processos de equivalência. O coordenador 20 

apresentou três requerimentos eletrônicos, com solicitação de análise prévia de equivalência entre 21 

unidades curriculares do curso de engenharia mecatrônica e disciplinas ministradas à distância em 22 

outras universidades, sendo eles: RE n. 99122/2020, discente Jair dos Reis Ferreira Filho; RE n. 23 

100206/2020, discente Alan Patric Mendes de Oliveira; RE n. 100192/2020, discente Antonioni 24 

Charles Meijon Bacharel. Após a fase de esclarecimentos, o colegiado deliberou pelo indeferimento 25 

dos referidos requerimentos, uma vez que o Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia 26 

Mecatrônica não contempla unidades curriculares na modalidade à distância, em especial, unidades 27 

curriculares com carga horária de aula prática. O RE n. 093064/2020, discente Freud Atílio Santos 28 

Felix, foi retirado de pauta. Item três – Comissão especial temporária para elaboração da 29 

resolução para fornecimento de menção honrosa a aluno destaque. O coordenador informou 30 

que consultou o Prof. Marconi de Arruda Pereira, membro do UFSJ/Conep, sobre a possibilidade de 31 

fornecer menção honrosa ao aluno formando destaque. O Prof. Marconi informou que não encontrou 32 

nenhuma regulamentação que impeça essa ação e que, por conseguinte, o colegiado poderia 33 

formalizar essa ação por meio de uma resolução interna. O Prof. Marconi sugeriu ainda a submissão 34 
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dessa resolução à UFSJ/Proen. Após a fase de esclarecimentos, o colegiado deliberou pela criação 35 

da comissão especial temporária, sendo composta pelo Prof. Edgar Campos Furtado, presidente da 36 

comissão, e Prof. Alex Vidigal Bastos, com prazo de 90 (noventa) dias para conclusão dos trabalhos. 37 

Item quatro – Eleição para membro de colegiado da mecatrônica. O coordenador informou ao 38 

colegiado a necessidade de se realizar eleição para uma vaga de membro do colegiado de curso. 39 

Além disso, que essa eleição pode ser realizada por meios virtuais, uma vez que existe suporte do 40 

Núcleo de Tecnologia da informação (NTinf) da UFSJ. O coordenador citou, também, exemplos de 41 

eleições virtuais semelhantes, que estão ocorrendo na UFSJ. Após a fase de esclarecimentos, o 42 

colegiado aprovou a realização da eleição virtual, para recompor uma vaga docente no colegiado de 43 

curso. Item cinco – Consulta aos alunos possibilidade de ensino remoto. O coordenador 44 

informou a necessidade de se mapear as características dos discentes do curso, frente a um 45 

iminente ensino remoto emergencial. Esse mapeamento pode ajudar, inclusive, no direcionamento 46 

de possíveis políticas próprias do curso no que tange à retomada das atividades por meio de ensino 47 

remoto. O mapeamento seria realizado na forma de um questionário a ser encaminhado pelo correio 48 

eletrônico da secretaria da coordenação a todos os discentes do curso de Eng. Mecatrônica. Ainda 49 

na fase de esclarecimentos, a Profa. Rina apresentou um esboço do questionário, com diversas 50 

perguntas relacionadas ao acesso do discente à internet, possíveis dificuldades que o mesmo 51 

encontraria no ensino remoto, equipamentos que o discente teria acesso para a realização do ensino 52 

remoto, dentre outras. Após a fase de esclarecimentos, o colegiado aprovou por unanimidade a 53 

realização da consulta aos discentes do curso de Engenharia Mecatrônica da UFSJ. Item seis – 54 

Outros assuntos: disponibilização de 02 vagas para parceria com FEUP (Faculdade de 55 

Engenharia da Universidade do Porto). O coordenador informou que recebeu o memo. 56 

UFSJ/Assim n. 101/2020, solicitando a disponibilização de 02 (duas) vagas no curso de Eng. 57 

Mecatrônica, para que possíveis alunos da FEUP, na modalidade de mobilidade acadêmica. Essa 58 

disponibilização faz parte de um acordo de parceria firmado entre UFSJ e FEUP, que viabiliza a 59 

mobilidade em ambos os sentidos, ou seja, de alunos da UFJS para a FEUP e vice-versa. Após a 60 

fase de esclarecimentos, o colegiado deliberou pela aprovação, por unanimidade, da disponibilização 61 

de 02 (duas) vagas no curso de Engenharia Mecatrônica para possíveis alunos oriundos da FEUP. E 62 

para constar eu, Edgar Campos Furtado, lavrei a presente ata que, após ser aprovada, deverá ser 63 

assinada pelos presentes. Ouro Branco, 25 de junho de 2020. 64 

Prof. Edgar Campos Furtado/Coordenador ______________________________________________ 65 

Profa. Rina Mariane Alves Dutra/Vice Coordenadora_______________________________________ 66 

Prof. Alex Bastos Vidigal/Membro Docente ______________________________________________ 67 

Prof. Guilherme Gomes da Silva/Membro Docente_________________________________________ 68 

Paulo Henrique da Silva/Membro Discente AUSÊNCIA INJUSTIFICADA                                          69 
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