
 

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. 1 de 4 

ATA DA 45ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA 

MECATRÔNICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI – UFSJ 

 

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

iniciou-se a 45ª (quadragésima quinta) 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, e Leonardo Alvarenga Lopes Santos e do membro discente, Mateus Pinheiro Lima de 5 

Oliveira. O coordenador informou que o Prof. Guilherme Gomes da Silva está em férias, mas 6 

participará da reunião como ouvinte. O coordenador apresentou a ata da 58ª Reunião Ordinária do 7 

colegiado, que foi aprovada. O coordenador propôs tempo máximo de duração da reunião em duas 8 

horas, sendo aprovado por unanimidade. O Coordenador deu início à reunião apresentando a pauta 9 

prevista, ficando a mesma aprovada conforme a seguir. Item um – Análise de Equivalência. O 10 

coordenador apresentou o Requerimento Eletrônico n. 105183/2021, do discente Victor Aguiar 11 

Ribeiro, matrícula n. 174450022, com solicitação de análise de equivalência entre a UC Circuitos 12 

Lógicos, oferecida no curso de Engenharia Elétrica, e a UC Sistemas Digitais, do curso de 13 

Engenharia Mecatrônica, bem como os planos de ensino das respectivas unidades curriculares. Após 14 

a fase de esclarecimentos, o colegiado aprovou a equivalência entre as unidades supracitadas. Item 15 

dois – Solicitação do discente Ronan Bezerra Alvarenga (154450052) para aproveitamento de 16 

Laudo técnico desenvolvido em estágio supervisionado como TCC. O coordenador apresentou 17 

a solicitação do discente Ronan Bezerra Alvarenga, matrícula n. 154450052, para aproveitamento de 18 

laudo técnico desenvolvido em estágio supervisionado como Trabalho de Conclusão de Curso 19 

(TCC). O laudo foi encaminhado a todos os membros do colegiado, em 14/01/2021, pelo grupo de 20 

mensagens eletrônicas. Na fase de esclarecimentos, o Prof. Leonardo Alvarenga enfatizou a 21 

importância de incentivar o desenvolvimento de trabalhos, durante o estágio, com potencial para 22 

equivaler ao TCC. O prof. Alex pontuou a importância de algum mecanismo de análise, de forma que 23 

a realização de uma atividade (estágio) não seja usada para validar dois componentes curriculares 24 

obrigatórios (estágio e TCC). O prof. Edgar também apontou a mesma preocupação que o Prof. Alex. 25 

O Prof. Leonardo Alvarenga propôs a criação de uma comissão temporária para estudar a 26 

abrangência desses componentes curriculares obrigatórios, segundo as Diretrizes Curriculares 27 

Nacionais dos cursos de Engenharias, de forma a criar um procedimento de forma a incentivar e 28 

regulamentar esse tipo de aproveitamento. Tendo em vista, também, as observações realizadas 29 

pelos Profs. Alex e Edgar. Após a fase de esclarecimentos, o colegiado aprovou a criação de uma 30 

comissão temporária para esse fim, sendo composta pelo Prof. Leonardo Alvarenga, presidente, e 31 

Prof. Alex Vidigal. A comissão terá um prazo de três meses para conclusão dos trabalhos. Item três 32 

– Definição de calendário para Reuniões Ordinárias do Colegiado. O Coordenador apresentou a 33 
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necessidade regimental de se definir o calendário das reuniões ordinárias do colegiado de curso. Na 34 

fase de esclarecimentos o coordenador propôs que as reuniões ordinárias sejam realizadas todas as 35 

segundas quintas-feiras de cada mês, as 10 horas da manhã. Após a fase de esclarecimentos, o 36 

colegiado aprovou o calendário proposto. Item quatro – Cancelamento da turma extemporânea de 37 

Fenômenos Mecânicos - Parte II. O coordenador informou ao colegiado que, após processada as 38 

inscrições das turmas extemporâneas, apenas dois alunos estavam inscritos em Fenômenos 39 

Mecânicos – Parte II. Vale ressaltar que foram oferecidas pelo Defim, duas turmas de Fenômenos 40 

Mecânicos – Parte II, para a engenharia mecatrônica. Além disso, havia uma elevada demanda por 41 

Fenômenos Mecânicos – Parte I, que estava com as vagas limitadas em 25. Em contato com a 42 

Profa. Letícia, responsável por estas unidades curriculares (tanto parte I quanto parte II) para a 43 

engenharia mecatrônica, foi acordado que se houvesse o remanejamento dos dois discentes, da 44 

turma extemporânea, para outras turmas de Fenômenos Mecânicos – Parte II, decorrendo o 45 

cancelamento da turma, então seria possível elevar o número de vagas de Fenômenos Mecânicos – 46 

Parte I de 25 para 50 vagas. O coordenador informou ao colegiado que o remanejamento foi 47 

possível, bem como elevou de 25 para 50 vagas, a unidade curricular de Fenômenos Mecânicos – 48 

Parte I. Logo, solicita autorização do colegiado para o cancelamento da turma extemporânea de 49 

Fenômenos Mecânicos – Parte II, ressaltando que não haverá prejuízos para os discentes. Após a 50 

fase de esclarecimentos, o colegiado aprovou o cancelamento da turma extemporânea de 51 

Fenômenos Mecânicos – Parte II, oferecida por meio do edital UFSJ/Cemec n. 02/2021. Item cinco 52 

– Comissão para analisar possível retomada das aulas de laboratório no curso de engenharia 53 

mecatrônica, caso o ensino remoto seja estendido além de abril/2021. O coordenador propôs a 54 

criação de uma comissão temporária para estudar uma possível retomada de aulas de laboratório, no 55 

curso de engenharia mecatrônica, caso o ensino remoto seja estendido além de abril/2021. O 56 

coordenador enfatizou que a ideia dessa comissão é antever cenários possíveis, precavendo que 57 

uma possível retomada das aulas de laboratório, mesmo em caráter especial, seja realizada de modo 58 

atabalhoada. O prof. Guilherme pontuou diversos limitantes para a comissão como, por exemplo, 59 

decisões dos Conselhos Superiores, posição de docentes responsáveis por unidades curriculares 60 

com conteúdo de laboratório, bem como as diretrizes que a comissão de biossegurança da UFSJ e 61 

do campus estão estudando. Entretanto, o Prof. Guilherme reconheceu a importância da comissão 62 

como fonte de embasamento para possíveis decisões que impactam a retomada das as aulas de 63 

laboratório. E que, apesar do estudo poder nem ser implementado na prática, a medida cautelar, de 64 

se criar uma comissão para esse fim, é estratégica para o curso. O Prof. Alex também ressaltou a 65 

complexidade do assunto, inclusive em decisões recentes do Conep e Consu, para o caso do curso 66 

de medicina, mas que a comissão tem reconhecida importância estratégica. O prof. Leonardo 67 

enfatizou que, em um cenário de retomada das aulas de laboratório, cada curso terá que verificar as 68 

necessidades específicas. Deste modo, essa comissão pode contribuir nesse importante aspecto. 69 
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Ainda na fase de esclarecimentos, o coordenador sintetizou duas propostas: (1) criação da comissão 70 

temporária com o objetivo conforme relatado pelos membros do colegiado; (2) a não criação da 71 

comissão temporária, aguardando a definição dos Conselhos Superiores da UFS para 72 

posicionamento posterior. Na fase de votação, a proposta (1) foi aprovada por unanimidade. Em 73 

seguida foram definidos os membros da comissão temporária: Prof. Edgar Furtado, presidente, Prof. 74 

Guilherme Gomes, discente Mateus e um docente do curso que tenha encargos de laboratório. A 75 

comissão terá um prazo de seis meses para conclusão dos trabalhos. Item seis – Solicitações 76 

discentes para inscrição em 3ª etapa. O coordenador apresentou ao colegiado diversas 77 

solicitações coletadas dos discentes, no formulário de inscrição periódica em 3ª etapa. Além disso, 78 

no caso de extrapolação de carga horária, foi proposto a possibilidade de extrapolar o limite de 288 79 

horas somente para os discentes com carga horária igual ou superior a 3.200 horas integralizadas no 80 

curso. Esse limite leva em consideração a carga horária total do curso, menos estágio, atividades 81 

complementares, TCC e 360 horas, que equivale a carga horária de um período. Em seguida, propôs 82 

dois casos de quebra de pré-requisito: (1) discente que desejar cursar a UC Eletrônica I – Teoria e 83 

tiver sido aprovado na UC Circuitos Elétricos – Teoria; (2) discente que desejar cursar a UC Estática 84 

Aplicada às Máquinas e tiver sido aprovado na UC Fenômenos Mecânicos – Parte I. Após a fase de 85 

esclarecimentos, o colegiado aprovou as diretrizes para extrapolação e para a quebra de pré-86 

requisito. Em seguida, o coordenador apresentou todas as ações que foram realizadas para 87 

atendimento das solicitações individuais de inscrição em 3ª etapa e que demandavam atenção do 88 

colegiado. Após a fase de esclarecimento dessas ações, o colegiado aprovou por unanimidade as 89 

ações relatadas, sendo as mesmas implementadas no sistema Contac. Item sete – Outros 90 

Assuntos. (7.1) Edital para Eleição de Vice coordenador do curso. O coordenador comunicou ao 91 

colegiado a publicação do Edital UFSJ/Cemec n. 06/2021 para eleição ao cargo de vice coordenação 92 

do curso, em função da aprovação do afastamento integral para término do doutorado e, conseguinte 93 

exoneração do cargo de vice coordenadora, da Profa. Rina Mariane Alves Dutra. As inscrições estão 94 

previstas para 27 a 29 de janeiro de 2021 e a data da eleição para dia 08 de fevereiro de 2021. (7.2) 95 

Relatório Anual de Atividades, ano base 2020. O coordenador informou que está em fase de 96 

finalização o relatório anual de atividades da coordenadoria de curso de engenharia mecatrônica, 97 

ano base 2020. O relatório deverá ser encaminhado aos membros do colegiado até a próxima 98 

semana. (7.3) Comparativo de índices de reprovação médio entre 2019/1 e ERE/1. O 99 

coordenador apresentou ao colegiado o índice de reprovação médio do 1º semestre de Ensino 100 

Remoto Emergencial, que foi de 12%, e o do 1º semestre de 2019, que foi de 38%. Esse grau de 101 

discrepância também foi percebido na mesma medição realizada nas Engenharias Civil e de 102 

Bioprocessos. E para constar eu, Edgar Campos Furtado, lavrei a presente ata que, após ser 103 

aprovada, deverá ser assinada pelos presentes. Ouro Branco, 29 de janeiro de 2021. 104 

Prof. Edgar Campos Furtado/Coordenador ______________________________________________ 105 
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Prof. Alex Vidigal Bastos/Membro Docente ______________________________________________ 106 

Prof. Guilherme Gomes da Silva/Membro Docente_EM FÉRIAS______________________________ 107 

Prof. Leonardo Alvarenga L. Santos/Membro Docente______________________________________ 108 

Mateus Pinheiro Lima de Oliveira/Membro Discente________________________________________ 109 
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