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ATA DA 40ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA 

MECATRÔNICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI – UFSJ 

 

Aos seis dias do mês de agosto de dois mil e vinte, às dezesseis horas, por videoconferência, iniciou-1 

se a 40ª (quadragésima) Reunião Extraordinária do Colegiado do Curso de Engenharia Mecatrônica 2 

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, e do membro discente, Paulo 5 

Henrique da Silva. O coordenador propôs tempo máximo de duração da reunião em duas horas, sendo 6 

aprovado por unanimidade. O coordenador apresentou a ata da reunião anterior, que foi aprovada por 7 

unanimidade. O Coordenador deu início à reunião apresentando a pauta prevista, ficando a mesma 8 

aprovada conforme a seguir. Item um – Quebra de Pré-requisito Unidade Curricular Estágio 9 

Supervisionado: O coordenador apresentou o Requerimento Eletrônico (RE) n. 100279/2020, do 10 

discente Gustavo Rodrigues Viana Duarte, solicitando a quebra do pré-requisito para cursar Estágio 11 

Supervisionado Obrigatório. Na fase de esclarecimentos foi apresentado o histórico escolar do 12 

referido discente, no qual consta integralização de 1260 horas no curso. O pré-requisito para cursar 13 

Estágio Supervisionado Obrigatório é o cumprimento de 2178 horas no curso. Nesse caso, falta ao 14 

discente cursar 918 horas em atividades no curso, para se atingir o pré-requisito. Os membros do 15 

colegiado refletiram sobre os objetivos do estágio supervisionado obrigatório e os requisitos mínimos 16 

para o discente realizar essa atividade. Foi consenso que a falta de quase 1000 horas de curso ao 17 

solicitante, mesmo com a quebra do pré-requisito, não o habilitaria a cumprir os objetivos previstos 18 

para a atividade de Estágio, conforme consta em PPC. Ademais, é previsto, em regulamentação 19 

interna do curso, o estágio extracurricular, contabilizado como atividade complementar. Após a fase 20 

de esclarecimentos, o colegiado deliberou pelo indeferimento do referido requerimento, com a 21 

sugestão ao discente de realizar o estágio solicitado como extracurricular, e não como obrigatório. 22 

Item dois – Processos de equivalência. O coordenador apresentou o requerimento eletrônico RE 23 

n. 100206/2020, discente Alan Patric Mendes de Oliveira, com solicitação de análise prévia de 24 

equivalência entre unidades curriculares do curso de engenharia mecatrônica e disciplinas 25 

ministradas em universidade particular. Na fase de esclarecimentos, o Prof. Alex Vidigal apresentou 26 

a análise do pedido do discente em relação aos planos de ensino apresentados. Conforme relato do 27 

Prof. Alex, os planos de ensino apresentados em relação às unidades curriculares: sistemas digitais, 28 

eletrônica de potência, estatística e probabilidade, fenômenos eletromagnéticos, e fenômenos 29 

térmicos, ondulatórios e fluidos. O Prof. Alex ressaltou que, segundo a resolução de equivalência da 30 

UFSJ/Conep, as unidades curriculares analisadas são equivalentes. Entretanto, não foi encontrada a 31 

informação se tais disciplinas serão oferecidas, na outra universidade, na modalidade presencial ou 32 

EAD. Conforme ressaltado por diversos membros do colegiado, não é prevista no PPC do curso 33 
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atividades na modalidade EAD, principalmente unidades curriculares com conteúdo prático. Após a 34 

fase de esclarecimentos, o colegiado deliberou por indeferir as equivalências solicitadas, caso as 35 

referidas disciplinas forem realizadas na modalidade EAD. Do contrário, caso as disciplinas forem 36 

realizadas na modalidade presencial, as equivalências solicitadas estão deferidas. Item três – 37 

Proposta de resolução interna que regulamenta a dispensa de cursar unidade curricular do 38 

curso de Engenharia Mecatrônica. O coordenador apresentou o parecer da comissão temporária, 39 

composta pelo coordenador, Prof. Edgar Furtado, e pelos professores Pedro Shiroma e Rina Dutra. 40 

Conforme parecer, a comissão atendeu aos requisitos solicitados pelo Art. 5º da resolução 41 

UFSJ/Conep n. 013, de 19 de abril de 2018. Ou seja, é exigido ao colegiado definir: (I) as formas de 42 

dispensa: exame de suficiência e/ou análise de certificados; (II) a lista de unidades curriculares que 43 

podem ser objeto de dispensa; (III) a documentação necessária para a análise da dispensa e (IV) a 44 

regra de conversão de notas em caso de diferença entre o sistema de pontuação apresentado nos 45 

certificados e o sistema de pontuação da UFSJ. Em seguida, o coordenador apresentou a proposta 46 

de resolução interna, debatendo item a item. Na fase de esclarecimentos, os membros do colegiado 47 

solicitaram a inclusão de um parágrafo com o valor do exame de suficiência. Entretanto, o 48 

coordenador ressaltou que o valor do exame de proficiência consta na resolução UFSJ/Conep n. 49 

013, Artigo 4º, de 19/04/2018. Após a fase de esclarecimentos, o colegiado deliberou pela 50 

aprovação, por unanimidade, da resolução interna que regulamenta a dispensa de cursar unidade 51 

curricular do curso de Engenharia Mecatrônica. O coordenador informou que a resolução será 52 

encaminhada ao UFSJ/Conep, conforme Artigo 4º, da resolução n. 013, de 19 de abril de 2018, e 53 

entrará em vigor após a aprovação pelo referido conselho. Item quarto – A análise dos dados por 54 

Unidade Curricular e geral da Consulta realizada aos discentes de Engenharia Mecatrônica 55 

sobre o ensino remoto emergencial. A Profa. Rina apresentou uma compilação dos dados da 56 

pesquisa realizada com os discentes da Engenharia Mecatrônica sobre o ensino remoto emergencial. 57 

Os dados foram organizados por unidade curricular e um compilado geral. Na fase de 58 

esclarecimentos, o colegiado debateu sobre a forma de apresentação dos dados, o envio a todos os 59 

docentes e aos departamentos, a inclusão de apontamentos aos docentes em relação a atividades 60 

síncronas e assíncronas, bem como, forma de entrar em contato com os onze discentes, que foram 61 

identificados que não possuem forma de acesso a computadores/notebook/internet. Item quinto – 62 

Solicitação de oferta de vagas para o processo seletivo PEC-G 2021. O coordenador apresentou 63 

o memorando eletrônico Assin n. 121/2020 informando sobre o Programa de Estudantes – Convênio 64 

de Graduação (PEC-G), que oferece oportunidade de formação superior a cidadãos de países em 65 

desenvolvimento com os quais o Brasil mantém acordos educacionais e culturais, solicitando à 66 

coordenadoria verificar a possibilidade de disponibilização de vagas para estudantes estrangeiros 67 

participantes do referido programa. Na fase de esclarecimentos, o colegiado reconheceu a 68 

importância do programa para a divulgação da UFSJ e do curso de Engenharia Mecatrônica Após a 69 
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fase de esclarecimentos, o colegiado deliberou pela aprovação da disponibilização de cinco vagas no 70 

curso de Engenharia Mecatrônica, turno integral, caso tais vagas não impliquem redução na 71 

quantidade de vagas para entrada regular. Caso essa disponibilização implique redução de vagas de 72 

entrada, então o colegiado aprova a disponibilização de três vagas para o referido programa (PEC-73 

G). E para constar eu, Edgar Campos Furtado, lavrei a presente ata que, após ser aprovada, deverá 74 

ser assinada pelos presentes. Ouro Branco, 06 de agosto de 2020. 75 

Prof. Edgar Campos Furtado/Coordenador ______________________________________________ 76 

Profa. Rina Mariane Alves Dutra/Vice Coordenadora_______________________________________ 77 

Prof. Alex Bastos Vidigal/Membro Docente ______________________________________________ 78 

Prof. Guilherme Gomes da Silva/Membro Docente_________________________________________ 79 

Paulo Henrique da Silva/Membro Discente_______________________________________________ 80 
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