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ATA DA 44ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA 

MECATRÔNICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI – UFSJ 

 

Aos vinte e três dias do mês de outubro de dois mil e vinte, às dezesseis horas, por 1 

videoconferência, iniciou-se a 44ª (quadragésima quarta) Reunião Extraordinária do Colegiado do 2 

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

sob a presidência do Coordenador Prof. Edgar Campos Furtado, os professores membros do 4 

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

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

apresentou a ata da 57ª Reunião Ordinária do colegiado, que foi aprovada. O coordenador propôs 7 

tempo máximo de duração da reunião em duas horas, sendo aprovado por unanimidade. O 8 

Coordenador deu início à reunião apresentando a pauta prevista, ficando a mesma aprovada 9 

conforme a seguir. Item um – Planos de Ensino para o 2º semestre ERE na Engenharia 10 

Mecatrônica. O coordenador apresentou o procedimento adotado para análise dos planos de ensino 11 

das unidades curriculares do curso de Engenharia Mecatrônica, para o 2º semestre de Ensino 12 

Remoto Emergencial (ERE). Os planos foram divididos em grupos e cada grupo foi analisado por um 13 

membro docente do colegiado. A análise foi sintetizada em uma planilha disponibilizada de forma on-14 

line. Em seguida, o coordenador apresentou a planilha ao colegiado. Na fase de esclarecimentos, o 15 

colegiado debateu sobre qual a informação de ano deveria constar nos planos de ensino, ou seja, se 16 

2020 ou 2021. Em seguida, o colegiado deliberou por aceitar ambas as referências de ano, nos 17 

planos de ensino, em função da incerteza em relação a referência correta: o semestre 18 

correspondente ou se o ano de oferecimento da UC. Após a fase de esclarecimentos, o coordenador 19 

propôs a aprovação e cadastro no Sipac dos planos de ensino sem pendências na tabela on-line, ou 20 

seja: Algoritmos e Estrutura de Dados I; Cálculo Diferencial e Integral II; Ciência de Dados: 21 

Introdução e Aplicações; Circuitos Elétricos – Teoria; Controle Digital de Sistemas Dinâmicos; 22 

Dinâmica Aplicada as Máquinas; Eletrônica I – Teoria; Eletrônica II – Teoria; Engenharia Financeira; 23 

Fenômenos Mecânicos – Parte I; Fenômenos Mecânicos – Parte II; Fenômenos Térmicos e Fluidos; 24 

Indivíduos, Grupos e Sociedade Global; Informática Industrial; Instrumentação e Sistemas de 25 

Medidas; Introdução a Robótica; Materiais para Engenharia; Mecânica dos Sólidos; Mecanismos e 26 

Elementos de Máquinas; Microprocessadores – Teoria; Projeto e Computação Gráfica I; Projeto e 27 

Computação Gráfica II; Química Geral; Química Geral Experimental; Redes Industriais; Controle de 28 

Sistemas Dinâmicos; Introdução à compatibilidade Eletromagnética; Motores de Combustão Interna; 29 

Sistemas Mecânicos. Os planos de ensino, com pendências assinaladas na tabela on-line, deverão 30 

ser encaminhados aos docentes para realizar as adequações. A secretaria integrada das 31 

coordenadorias será encarregada de verificar as adequações sugeridas pelos membros do 32 

colegiado. Caso sejam realizadas, o plano de ensino estará aprovado. Os planos que necessitam de 33 
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adequações, conforme tabela on-line, são: Algoritmos e Estruturas de Dados II; Cálculo Diferencial e 34 

Integral I; Cálculo Diferencial e Integral III; Cálculo Numérico; Ciência Tecnologia e Sociedade; 35 

Economia e Administração para Engenheiros; Eletrônica de Potência; Empreendedorismo e 36 

Inovação; Equações Diferenciais A; Estática Aplicada as Máquinas; Estatística e Probabilidade; 37 

Fenômenos Eletromagnéticos; Geometria Analítica e Álgebra Linear; Integração de Sistemas 38 

Automatizados; Máquinas e Acionamentos Elétricos – Parte I; Máquinas e Acionamentos Elétricos – 39 

Parte II; Metodologia Cientifica; Microprocessadores (Prática); Sistemas Digitais; Sistemas 40 

Embarcados. Item dois – Procedimento e prioridades para inscrição periódica em terceira 41 

etapa, para o 2º semestre de ERE, na Engenharia Mecatrônica. O coordenador apresentou a 42 

necessidade de estabelecer o procedimento e prioridades para inscrição periódica em 3ª etapa, no 2º 43 

semestre de ERE, na Engenharia Mecatrônica. Na fase de esclarecimentos, o coordenador 44 

apresentou o procedimento e prioridades para a inscrição periódica, em 3ª etapa, no 1º semestre de 45 

ERE, aprovados conforme Ata da 42ª Reunião Extraordinária do Colegiado de Curso, propondo que 46 

o colegiado fizesse uma análise a partir da experiência de inscrição realizada no contexto do ERE, 47 

na engenharia mecatrônica. Foi consenso entre os membros do colegiado que o procedimento e 48 

prioridades adotados na 3ª etapa, para o 1º semestre de ERE, foi satisfatório, alcançando os 49 

objetivos previstos: acessibilidade, facilidade de interpretação por parte do discente, minimização de 50 

possíveis fraudes, e redução no esforço de processamento/organização das informações. Além 51 

disso, foi consenso também que a mudança nos procedimentos poderia acarretar dificuldades ao 52 

discente na adaptação a um novo procedimento. Após a fase de esclarecimentos, o colegiado 53 

aprovou, por unanimidade, manter o procedimento e prioridades para inscrição periódica em 3ª 54 

etapa, no 2º semestre de ERE, na Engenharia Mecatrônica. Ou seja, a Terceira Etapa na Eng. 55 

Mecatrônica, para o 2º Semestre de ERE, será não-presencial (On Line), e baseada no requerimento 56 

REQ IP-01 e no formulário eletrônico (On-Line). O discente deverá preencher o formulário eletrônico, 57 

disponibilizado on-line, anexando também o requerimento de inscrição periódica IP-01, devidamente 58 

preenchido, assinado e digitalizado. O formulário eletrônico será o mesmo utilizado na inscrição em 59 

terceira etapa, no 1º semestre de ERE, com as adequações necessárias em termos de datas e 60 

referência ao semestre de inscrição. Item três – Critérios de classificação dos pedidos de 61 

monitoria para o 2º semestre ERE. O Coordenador apresentou os critérios para classificação dos 62 

pedidos de monitoria para o 2º semestre de ERE, na Engenharia Mecatrônica: (1) elevado índice de 63 

reprovação; (2) apoio didático-acadêmico, principalmente em unidades curriculares com carga 64 

horária de prática de laboratório; (3) nivelamento didático; (4) complexidade do conteúdo 65 

programático das unidades curriculares; (5) número de alunos matriculados. Após a fase de 66 

esclarecimentos, o colegiado aprovou, por unanimidade, os critérios propostos para classificação dos 67 

pedidos de monitoria para o 2º semestre de ERE. Item quatro – Limitação de Carga horária de 68 

matrícula para 2º semestre de ERE, na Engenharia Mecatrônica. O Coordenador apresentou a 69 
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necessidade de se analisar a mantença da limitação de carga horária de matrícula, em 288 horas-70 

aula, para o 2º semestre de ERE, na Engenharia Mecatrônica. Essa limitação foi aprovada pelo 71 

colegiado para o 1º semestre de ERE, conforme ata da 54º Reunião Ordinária do Colegiado de 72 

Curso. A resolução UFSJ/Conep n. 07, de 03/08/2020, Art. 7º, § 5º, concede autonomia ao colegiado 73 

para definir a carga horária máxima a ser cursada pelo discente ao longo do período emergencial. Na 74 

fase de esclarecimentos, os membros do colegiado relataram experiências do processo ensino-75 

aprendizagem durante o 1ª Semestre de Ensino Remoto Emergencial, dentre os relatos destacam-76 

se: a dificuldade apresentada por parte dos discentes na realizadas das atividades propostas nas 77 

unidades curriculares, devido principalmente ao acúmulo de atividades das unidade curriculares 78 

matriculadas, o aparente elevado grau de desistência da UC, a baixa participação durante as 79 

atividades síncronas, e a dificuldade do processo de avaliação do aprendizado. Após a fase de 80 

esclarecimentos, o colegiado deliberou por manter o limite de carga horária máxima para inscrição do 81 

discente da Eng. Mecatrônica, no 2º semestre de ERE, em 288 horas-aula (ha), excluindo-se a carga 82 

horária de Estágio Obrigatório e de Trabalho de Conclusão de Curso. Essa decisão foi baseada na 83 

experiência adquirida no curso de Engenharia Mecatrônica durante o 1º semestre de ERE, na 84 

recomendação do Núcleo de Ensino a Distância (Nead/UFSJ) e nas experiências de outras 85 

universidades. Item cinco – Oferecimento de turma extemporânea de AEDS II pelo Prof. Sérgio 86 

Oliveira. O Coordenador apresentou comunicação eletrônica enviada pelo Prof. Sérgio Oliveira, em 87 

18/11/2020, solicitando análise do interesse do curso no oferecimento, por parte dele, de uma turma 88 

extemporânea de AEDS II para os ingressantes do 2º semestre de 2020, que estão fazendo AEDS I, 89 

durante o 1º semestre de ERE. Na fase de esclarecimentos, o coordenador e a Profa. Rina elogiaram 90 

a postura e preocupação por parte do Prof. Sérgio Oliveira, em oferecer esse encargo aos alunos. 91 

Após a fase de esclarecimentos, o colegiado aprovou, por unanimidade, o oferecimento dessa turma 92 

extemporânea, que terá a quantidade de vagas dividida com os discentes de Engenharia de 93 

Telecomunicações. Item seis – Oferecimento de Química Geral Experimental para o 2º Semestre 94 

de ERE para o curso de Engenharia Mecatrônica. O coordenador informou que recebeu 95 

comunicação eletrônica da Profa. Ana Cláudia Bernardes Silva, em 19/11/2020, na qual é 96 

esclarecida a forma como será oferecida a UC Química Geral Experimental no contexto do Ensino 97 

Remoto Emergencial. A referida professora relata que na internet existe muito material de qualidade 98 

que pode ser usado para fins pedagógicos e que pode ser explorado na forma de questionários, 99 

jogos, relatórios. A professora também acrescenta que o material será disponibilizado com 100 

antecedência e os alunos irão assisti-lo antes do momento síncrono, quando também deverão 101 

responder um breve questionário. No momento síncrono, serão trabalhados os aspectos técnico-102 

científicos abordados no vídeo assistido. Ainda na fase de esclarecimento, o colegiado debateu 103 

sobre: (1) os impactos do não oferecimento dessa unidade curricular aos alunos da engenharia 104 

mecatrônica, caso essa situação emergencial persista após o 2º semestre de ERE, o que tem se 105 
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mostrado muito provável com os dados atuais; (2) a não aprovação acarretaria a impossibilidade dos 106 

colegas que ministram esse encargo poder exercer a atividade docente, com métodos alternativos 107 

para as aulas de laboratório; (3) a possibilidade de, após, o 2º semestre de ERE, realizar um estudo 108 

analítico sobre os impactos da realização dessa UC em regime remoto emergencial. Após a fase de 109 

esclarecimentos, o colegiado aprovou, por unanimidade, o oferecimento dessa UC no 2º semestre de 110 

ERE para o curso de Engenharia Mecatrônica. Item sete – Análise da proposta de oferecimento 111 

das: UC Máquinas e Acionamentos Elétricos – Parte I e UC Máquinas e Acionamento Elétricos 112 

– Parte II para o 2º Semestre de ERE na Engenharia Mecatrônica. O coordenador apresentou 113 

proposta do Prof. Leonardo Adolpho Rodrigues da Silva de oferecer as unidades curriculares 114 

optativas: Máquinas e Acionamentos Elétricos – Parte I e Máquinas e Acionamentos Elétricos – Parte 115 

II, as quais seriam equivalentes à UC obrigatória Máquinas e Acionamentos Elétricos, no curso de 116 

Engenharia Mecatrônica. O Prof. Leonardo Adolpho informou ao coordenador sobre a necessidade 117 

de dividir a UC obrigatória, em duas partes, para se ter melhor rendimento no processo ensino-118 

aprendizagem do conteúdo da unidade curricular obrigatória. As duas unidades serão oferecidas no 119 

2º semestre de ERE. Ainda na fase de esclarecimentos, o coordenador apresentou ao colegiado os 120 

planos de ensino das unidades propostas, enviados pelo Prof. Leonardo Adolpho. Após a fase de 121 

esclarecimentos, o colegiado aprovou, por unanimidade, o cadastro destas unidades curriculares 122 

como optativas do curso de engenharia mecatrônica e o oferecimento das mesmas no 2º semestre 123 

de ERE. Item oito – Apresentação preliminar do horário para o 2º semestre de ERE na 124 

Engenharia Mecatrônica. O coordenador apresentou a planilha com a proposta da grade horária 125 

para o curso de Engenharia Mecatrônica, para o 2º semestre de ERE. O coordenador informou que 126 

tem tentado conciliar os horários solicitados pelos docentes, bem como as demandas de turmas 127 

extemporâneas. Na grade horária estão previstos o oferecimento de: 50 (cinquenta) unidades 128 

curriculares, sendo 45 (quarenta e cinco) unidades obrigatórias e 5 (cinco) optativas. Além disso, 129 

estão previstos o oferecimento de 3 (três) turmas extemporâneas: Cálculo Diferencial e Integral I (50 130 

vagas, igualmente distribuídas entre os cursos de graduação do CAP); Fenômenos Mecânicos – 131 

Parte II (40 vagas, igualmente distribuídas entre os cursos de graduação do CAP), e Algoritmos e 132 

Estrutura de Dados II (50 vagas, igualmente distribuídas entre os cursos de Engenharia Mecatrônica 133 

e Engenharia de Telecomunicações). Em seguida o coordenador coletou sugestões apresentadas 134 

pelo colegiado e informou que a versão final, com poucas alterações em relação a versão preliminar 135 

apresentada, deverá ser encaminhada até 24/11/2020 aos docentes. Item nove – Outros Assuntos. 136 

(9.1) A Profa. Rina solicitou informação sobre o questionamento realizado pela coordenação ao setor 137 

de Estágios (Sesta) da UFSJ, sobre a exigência do colegiado de curso supervisionar e certificar a 138 

disponibilidade de equipamentos de proteção individual (EPIs) suficientes para discentes no campo 139 

de atuação, conforme consta na resolução UFSJ/Conep n. 007/2020, Art. 16º, § 2º. O coordenador 140 

informou que essa solicitação de esclarecimento foi enviado ao Sesta/UFSJ, por meio do 141 
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memorando eletrônico n. 044/2020/Cemec/UFSJ, em 26/08/2020, e até o presente momento não 142 

houve resposta. (9.2) O coordenador informou que o Anteprojeto de Resolução Interna, que 143 

regulamenta a premiação por mérito acadêmico de discentes do Curso de Graduação em 144 

Engenharia Mecatrônica da UFSJ, entrou em pauta para análise do Conep/UFSJ, na reunião do dia 145 

25/11/2020 e que o relator, Prof. Christiano Pires, havia entrado em contato por correio eletrônico 146 

para sanar duas dúvidas relacionadas ao valor limiar de CR e a quantidade de egressos usados no 147 

estudo do CR. O coordenador informou que irá responder a esses questionamentos ainda hoje, 148 

23/11/2020, para se evitar um possível atraso na análise desse processo pelo Conep/UFSJ. Além 149 

disso, o coordenador enfatizou o trabalho do colegiado nesse projeto de premiação, uma vez que 150 

parece ser um projeto inédito na UFSJ e que tem como um dos objetivos valorizar e reconhecer a 151 

cultura da excelência no aprendizado e na construção do conhecimento. E para constar eu, Edgar 152 

Campos Furtado, lavrei a presente ata que, após ser aprovada, deverá ser assinada pelos presentes. 153 

Ouro Branco, 23 de novembro de 2020. 154 

Prof. Edgar Campos Furtado/Coordenador ______________________________________________ 155 

Profa. Rina Mariane Alves Dutra/Vice Coordenadora_______________________________________ 156 

Prof. Alex Bastos Vidigal/Membro Docente ______________________________________________ 157 

Prof. Guilherme Gomes da Silva/Membro Docente_________________________________________ 158 

Prof. Leonardo Alvarenga L. Santos/Membro Docente______________________________________ 159 

Mateus Pinheiro Lima de Oliveira/Membro Discente________________________________________ 160 
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