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ATA DA 43ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA 

MECATRÔNICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI – UFSJ 

 

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

iniciou-se a 43ª (quadragésima terceira) Reunião Extraordinária do Colegiado do Curso de 2 

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

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

Alex Bastos Vidigal, Guilherme Gomes da Silva, Leonardo Alvarenga Lopes Santos e Rina Mariane 5 

Alves Dutra, e do membro discente, Mateus Pinheiro Lima de Oliveira. O coordenador apresentou as 6 

atas da 55ª e 56ª Reuniões Ordinárias do colegiado. As atas foram aprovadas. O coordenador 7 

propôs tempo máximo de duração da reunião em uma hora e meia, sendo aprovado por 8 

unanimidade. O Coordenador deu início à reunião apresentando a pauta prevista, ficando a mesma 9 

aprovada conforme a seguir. Item um – Apreciação Projeto de pesquisa: Monitoramento e 10 

Controle Híbrido de Vibração Utilizando Lógica Neuro-Fuzzy em Grupos Diesel-Geradores. O 11 

coordenador passou a palavra para a Profa. Rina, para leitura do parecer sobre o projeto de 12 

pesquisa: Monitoramento e Controle Híbrido de Vibração Utilizando Lógica Neuro-Fuzzy em Grupos 13 

Diesel-Geradores. Transcrevendo o voto da relatora: “considerando o exposto no mérito, que: (1) o 14 

pedido de participação em projeto de pesquisa contém toda a documentação necessária conforme 15 

especificado na resolução nº 010/2015/Conep/UFSJ, bem como toda documentação para solicitação  16 

da colaboração; (2) o projeto agregará benefícios claros à instituição, à sociedade e aos 17 

pesquisadores envolvidos. Eu sou de parecer favorável, salvo melhor juízo, à aprovação da 18 

participação dos professores Leonardo Adolpho Rodrigues da Silva, Edgar Campos Furtado e 19 

Guilherme Gomes da Silva no projeto de pesquisa mencionado anteriormente.” Após a fase de 20 

esclarecimentos, o parecer foi posto em votação e foi aprovado por unanimidade. Item dois – 21 

Proposta de resolução para regulamentar a premiação por mérito acadêmico de discentes do 22 

curso de graduação em Engenharia Mecatrônica da UFSJ. O coordenador continuou a 23 

apresentação do parecer da comissão que trata da proposta de resolução para regulamentar a 24 

premiação por mérito acadêmico de discentes do curso de graduação em Engenharia Mecatrônica 25 

da UFSJ. O colegiado retomou a análise da referida proposta de resolução a partir do entendimento 26 

de que a premiação deve agraciar todos os discentes que conseguirem os requisitos mínimos para 27 

tal, conforme registrado na ata da 56º reunião Ordinária do Colegiado. Em seguida, a comissão 28 

analisou os dois requisitos mínimos para a premiação: (1) Coeficiente de Rendimento Escolar (CR); e 29 

(2) Integralização de uma carga horária mínima dentro da UFSJ. Em relação ao CR, a comissão 30 

apresentou um estudo baseado em todos os egressos do curso, desde 2008/1 (noturno) e 2009/2 31 

(integral), perfazendo um conjunto de 235 alunos formados. A comissão analisou três limiares de CR: 32 

7,0; 7,5 e 8,0. Pela análise, ao se considerar CR maior ou igual a 8,0 tem-se, em média, um discente 33 
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por turma de formado alcançando tal limiar. Ao se considerar CR maior ou igual a 7,5 tem-se, em 34 

média, o dobro de discentes por turma alcançando esse patamar, em relação ao CR maior ou igual a 35 

8,0. O limiar de CR maior ou igual a 7,0 foi descartado pelo colegiado. Durante a fase de 36 

esclarecimentos, a comissão enfatizou que o CR maior ou igual a 8,0 é um patamar atingível, tendo-37 

se, em média, um aluno por turma de formando com esse patamar. Além disso, um dos objetivos da 38 

premiação consiste em estimular a melhoria do desempenho acadêmico, pela busca da excelência 39 

do aprendizado. Em seguida, a comissão analisou o segundo requisito: Integralização de uma carga 40 

horária do curso maior ou igual a 80% com unidades curriculares da grade do curso ou validadas por 41 

equivalência interna. Durante a fase de esclarecimentos a comissão enfatizou que a integralização 42 

desse percentual de carga horária na UFSJ garante uma métrica mais uniforme, uma vez que o 43 

desempenho acadêmico dos discentes será avaliado, na maior parte (80% ou mais), pelos docentes 44 

da UFSJ. Desta forma, espera-se manter um mesmo padrão de métrica. Após a fase de 45 

esclarecimentos, o colegiado aprovou por unanimidade os dois requisitos mínimos para a premiação: 46 

(1) alunos que obtiverem Coeficiente de Rendimento Escolar (CR) igual ou superior a 8,0 (oito), 47 

conforme extrato escolar fornecido pela UFSJ/Dicon após o discente cumprir todos os requisitos para 48 

colação de grau; (2) alunos que integralizarem um mínimo de 80% (oitenta por cento) da carga 49 

horária total do curso de graduação em Engenharia Mecatrônica na UFSJ, na matriz curricular do 50 

curso e/ou equivalência interna. Em seguida a comissão apresentou os objetivos da premiação, 51 

sendo aprovados três objetivos: (1) Incentivar a cultura da excelência no aprendizado e na 52 

construção do conhecimento; (2) Reconhecer o comprometimento do discente como agente 53 

fundamental no processo de ensino e aprendizagem; (3) Valorizar o mérito acadêmico do discente 54 

durante o curso de Engenharia Mecatrônica. Em seguida, a comissão tratou da forma de entrega dos 55 

certificados. O certificado de reconhecimento de mérito será entregue ao discente concluinte ou 56 

representante legalmente instituído durante a cerimônia oficial de colação de grau, conforme data 57 

prevista no calendário escolar. Em seguida, a comissão julgou importante enfatizar na resolução que 58 

o Prêmio de Mérito Acadêmico não consiste em promessa de quaisquer benefícios financeiros como, 59 

por exemplo, bolsas de estudo, ou isenção de taxas. Por fim, a comissão incluiu decisão do 60 

colegiado de curso, de agraciar os egressos do curso de Engenharia Mecatrônica, que cumpriram os 61 

requisitos para recebimento do prêmio, durante sua formação, e que tenham concluído o curso antes 62 

da entrada em vigor da resolução. Cabendo à Secretaria Integrada das Coordenações de Cursos de 63 

Graduação (SIGRA) do campus contatarem esses egressos para providenciar o envio do referido 64 

certificado. Encerrada a fase de esclarecimentos, o parecer da comissão, que tratou da proposta de 65 

resolução para regulamentar a premiação por mérito acadêmico de discentes do curso de graduação 66 

em Engenharia Mecatrônica da UFSJ, foi posto em votação e foi aprovado por unanimidade. O 67 

processo será enviado para análise do UFSJ/Conep. Item três – Outros Assuntos. (1) O 68 

coordenador informou que enviou memorando eletrônico à UFSJ/Proen, em 12 de outubro de 2020, 69 



 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO  
CAMPUS ALTO PARAOPEBA 

COORDENADORIA DO CURSO DE ENGENHARIA MECATRÔNICA 
 

 

Pág. 3 de 3 

solicitando análise sobre a viabilidade de reserva de vagas para candidatos que foram premiados em 70 

olimpíadas científicas e/ou competições de conhecimento e/ou modalidades similares, a nível de 71 

ensino médio. Entretanto, até o presente momento não se tem resposta a essa solicitação. E para 72 

constar eu, Edgar Campos Furtado, lavrei a presente ata que, após ser aprovada, deverá ser 73 

assinada pelos presentes. Ouro Branco, 21 de outubro de 2020. 74 

Prof. Edgar Campos Furtado/Coordenador ______________________________________________ 75 

Profa. Rina Mariane Alves Dutra/Vice Coordenadora_______________________________________ 76 

Prof. Alex Bastos Vidigal/Membro Docente ______________________________________________ 77 

Prof. Guilherme Gomes da Silva/Membro Docente_________________________________________ 78 

Prof. Leonardo Alvarenga L. Santos/Membro Docente______________________________________ 79 

Mateus Pinheiro Lima de Oliveira/Membro Discente________________________________________ 80 
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