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ATA DA 46ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA 

MECATRÔNICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI – UFSJ 

 

Aos dezenove dias do mês de março de dois mil e vinte e um, às duas horas, por videoconferência, 1 

iniciou-se a 46ª (quadragésima sexta) 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, o vice Coordenador Prof. Diego Corradi Raimundi e os 4 

professores membros do colegiado: Alex Vidigal Bastos, Guilherme Gomes da Silva e Leonardo 5 

Alvarenga Lopes Santos e do membro discente, Mateus Pinheiro Lima de Oliveira. Havendo a 6 

confirmação de quórum, o coordenador iniciou a reunião propondo tempo máximo de duração em 7 

duas horas, sendo aprovado por unanimidade. O coordenador apresentou a ata da 60ª Reunião 8 

Ordinária do colegiado. A ata foi aprovada por cinco votos e uma abstenção. O Coordenador deu 9 

início à reunião apresentando a pauta prevista, ficando a mesma aprovada conforme a seguir. Item 10 

um – Análise de Equivalência. O coordenador apresentou os seguintes requerimentos eletrônicos 11 

(RE) com solicitações de equivalência: RE n.º 106940/2021, do discente João Victor Antunes 12 

Porfírio, que foi analisado pelo Prof. Leonardo Alvarenga, sendo o parecer pelo indeferimento integral 13 

das equivalências solicitadas, em função de não atender a resolução UFSJ/Conep n. 012, de 14 

08/08/2018, Art. 7ºA, pois o discente excedeu, com solicitações de equivalência deferidas anteriores, 15 

o limite de 15% da carga horária total do curso para Equivalência Externa para estudos cursados 16 

durante a vigência da matricula atual. Após esclarecimentos, o colegiado aprovou por unanimidade o 17 

parecer apresentado. RE n.º 107481/2021, do discente Daniel Levi Pereira Burgos, que foi analisado 18 

pelo Prof. Alex Vidigal, sendo o parecer pelo indeferimento da equivalência solicitada, em função de 19 

não atender a resolução UFSJ/Conep n. 013, de 29/04/2015, Art. 6º, inciso II, ou seja, a carga 20 

horária da unidade curricular que foi cursada, que deve ser no mínimo 75% (setenta e cinquenta por 21 

cento) da carga horária da unidade curricular, cuja equivalência é pretendida. Após esclarecimentos, 22 

o colegiado aprovou por unanimidade o parecer apresentado. RE n.º 107665/2021, do discente 23 

Gustavo Almeida Silveira de Souza, que foi analisado pelo Prof. Guilherme Gomes, sendo o parecer 24 

pelo indeferimento da equivalência solicitada, em função de não atender a resolução UFSJ/Conep n. 25 

013, de 29/04/2015, Art. 6º, inciso II, ou seja, a carga horária da unidade curricular que foi cursada, 26 

que deve ser no mínimo 75% (setenta e cinquenta por cento) da carga horária da unidade curricular, 27 

cuja equivalência é pretendida. Após esclarecimentos, o colegiado aprovou por unanimidade o 28 

parecer apresentado. RE n.º 107665/2021, do discente Saulo Sobral Rodrigues, o relator Prof. Edgar 29 

Furtado solicitou a retirada de pauta do referido requerimento, em função da ausência de 30 

documentação. Item dois – Solicitações de segunda chamada de avaliações. O coordenador 31 

apresentou os seguintes requerimentos eletrônicos (RE) com solicitações de segunda chamada de 32 

avaliações: RE n.º 107491/2021, do discente Frederico William de Souza Costa, que foi analisado 33 
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pelo Prof. Leonardo Alvarenga, sendo o parecer pelo deferimento da aplicação da avaliação em 34 

segunda chamada, para a unidade curricular de Química Geral. Após a fase de esclarecimentos, o 35 

colegiado aprovou por unanimidade o parecer apresentado. RE n.º 107589/2021, do discente Mateus 36 

Felipe da Silva Vieira, que foi analisado pelo Prof. Leonardo Alvarenga. O coordenador apresentou o 37 

Ad Referendum n.º 01/2021, com a aprovação do parecer do Prof. Leonardo Alvarenga. Na fase de 38 

esclarecimentos, o Prof. Leonardo Alvarenga detalhou o parecer e as motivações para a decisão, em 39 

especial, a dúvida que emana da resolução UFSJ/Conep n. 07/2020, em relação a entrega de 40 

avaliações, mesmo com valor nulo, podendo ser usada como comprovação de frequência. O Prof. 41 

Edgar esclareceu que foi necessário emitir o Ad Referendum, após conhecimento prévio do parecer 42 

do Prof. Leonardo Alvarenga, em função da solicitação do discente de realizar a segunda chamada 43 

de avaliação para várias unidades curriculares. O trâmite de comunicação com os docentes, o prazo 44 

para a realização da reunião do colegiado e possíveis esclarecimentos a serem dados aos docentes 45 

poderiam prejudicar o discente no prazo para realização das referidas avaliações em segunda 46 

chamada. Após a fase de esclarecimentos, o colegiado aprovou por unanimidade o Ad Referendum 47 

n.º 01/2021. Item três – Pedido de membro da Comissão da Câmara de Ensino para debate 48 

sobre possível modificação da resolução Consu n. 04/2019, Art. 4º. O Prof. Edgar, fazendo uso 49 

da palavra, informou ao colegiado sobre as últimas decisões da referida comissão, em especial, 50 

aquelas tomadas na reunião do dia 16/03/2021, na qual inclui o texto do artigo sobre a eleição de 51 

coordenador e vice coordenador de curso. O Prof. Edgar esclareceu que, após debate na comissão, 52 

o texto mais votado foi: “Podem concorrer à eleição para Coordenador e Vice coordenador de Curso 53 

os docentes do Quadro Permanente da Carreira do Magistério Superior da UFSJ em efetivo 54 

exercício, que ministram unidades curriculares no semestre em curso e/ou ministraram no semestre 55 

anterior, e com formação na mesma área do curso, mediante inscrição, consoante às normas 56 

estabelecidas no edital e nesta Resolução.” O Prof. Edgar esclareceu que um dos argumentos 57 

defendidos no debate foi da dificuldade de se encontrar candidatos a coordenador e/ou vice 58 

coordenador. O Prof. Edgar informou que defendeu a importância desses cargos, e que a normativa 59 

deve-se alinhar no sentido de valorização dos cargos e na mudança de cultura, ou seja, de que tais 60 

cargos são vistos como fardos pelos docentes. Defendeu também que o ocupante do cargo de 61 

coordenador ou vice coordenador deve ter envolvimento com o curso e conhecimento da área de 62 

atuação profissional dos futuros egressos, pois o coordenador/vice coordenador é muito demandado 63 

pelos discentes, em termos de esclarecimentos sobre a atuação profissional após concluída a 64 

formação. De fato, a regra aprovada na comissão possibilidade candidatos que possam não ter o 65 

devido envolvimento com/conhecimento do curso. Além disso, a restrição mesma área do curso é, de 66 

certa forma, muito subjetiva. O que pode conduzir a dúvidas, recursos impetrados contra possíveis 67 

indeferimentos de candidaturas, entre outros questões que podem atrasar o processo de eleição do 68 

coordenador e/ou vice coordenador. Em seguida, o colegiado debateu sobre a regra aprovada e os 69 
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possíveis desdobramentos para o curso e para o processo de eleição. Após a fase de 70 

esclarecimentos, o colegiado deliberou por debater um texto para o referido artigo, de candidatos ao 71 

cargo de coordenador/vice coordenador de curso, a ser deliberado em uma próxima reunião, 72 

encaminhando o texto aprovado ao relator do processo no Conselho Universitário, bem como todo o 73 

histórico de debates sobre esse tema neste colegiado. Item quatro – Proposta CEMEC de 74 

procedimento para solicitação de 2° Chamada de Avaliações em semestre de ERE. Durantes os 75 

dois primeiros períodos emergenciais instaurados na UFSJ, 1º ERE e 2º ERE, além de serem 76 

definidas pela Resolução UFSJ/Conep n.º 12/2018, as atividades acadêmicas também foram regidas 77 

pela Resolução UFSJ/Conep n.º 07/2020. Embora os cursos ganhassem a possibilidade de oferecer 78 

Unidades Curriculares de forma remota, entre outras deliberações, algumas questões de 79 

interpretações resultaram em requerimentos entregues a esta coordenação pelos discentes 80 

colocando os docentes em situações ambíguas. Destaca-se, entre outras, o Art. 9°, § 3°, da 81 

Resolução UFSJ/Conep n.º 07/2020, em que os conceitos de “frequência” e “avaliação” se 82 

convergem, segundo diferentes interpretações dos professores que constituem este curso, ou, que 83 

procedimentos pode-se adotar quando os discentes, por exemplo, perdem a conexão com a internet 84 

durante a aplicação de uma prova. Em busca de uma atitude proativa que pacificasse os pontos 85 

anômalos ou que podem gerar dupla interpretação da resolução supracitada, este colegiado, através 86 

do professor Leonardo Alvarenga, contatou os professores Marcone Arruda e Sérgio Oliveira, 87 

membros do Conep para expor a situação. Após diálogos por correio eletrônico, os representantes 88 

no Conep se convenceram de que os casos citados tem fundamento e se prontificaram a fazer uma 89 

intermediação, durante o processo de elaboração da resolução que regerá a oferta dos próximos 90 

semestres letivos na UFSJ. Dado o volume de deliberações e se caso as questões apresentadas 91 

pelos membros deste Colegiado não possam ser contempladas, chegou-se ao consenso pela 92 

elaboração de um ato normativo pelo Colegiado do Curso de Engenharia Mecatrônica, assim que a 93 

nova Resolução do Conep for aprovada. Após a fase de esclarecimentos, o colegiado aprovou, por 94 

unanimidade o encaminhamento proposto pelo Prof. Leonardo Alvarenga. Item cinco – Proposta de 95 

adoção da resolução UFSJ/Cemec n.º 01/2020, normas do TCC na Engenharia Mecatrônica, a 96 

partir de 2021/2. O prof. Edgar passou a palavra ao Prof. Guilherme, responsável pelas unidades 97 

curriculares TCC I e II no curso, que esclareceu ao colegiado a necessidade de se estabelecer um 98 

semestre para a entrada em vigor da resolução UFSJ/Cemec n.º 01/2020, que trata da normativa 99 

sobre o Trabalho de Conclusão de Curso. De fato, esta resolução foi aprovada no primeiro semestre 100 

de 2020 (2020/1º), com entrada em vigor, para o segundo semestre de 2020 (2020/2º). Entretanto, 101 

em função da suspensão do semestre letivo de 2020/1º, pela resolução UFSJ/Conep n.º 07/2020, 102 

não foi possível a entrada em vigor das novas normas do TCC. Entretanto, com a retomada do 103 

calendário acadêmico, conforme decisão do Conep, em reunião realizada em 17/03/2021, e 104 

conforme boletim informativo disponível no site oficial da UFSJ pelo link: 105 
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<https://ufsj.edu.br/noticias_ler.php?codigo_noticia=8656>, apesar do ensino permanecer no formato 106 

remoto, o primeiro semestre de 2021 (2021/1º), a iniciar-se em 17/05/2021, será no formato regular, 107 

ou seja, não emergencial. Desta forma, o prof. Guilherme defendeu a entrada em vigor da resolução 108 

UFSJ/Cemec n.º 01/2020, a partir do 2021/1º (incluindo). Ainda na fase de esclarecimentos, o Prof. 109 

Edgar informou que o site do curso foi atualizado com informações das novas regras do TCC deste o 110 

primeiro semestre de 2020 (2020/1º), e que a demora na adoção desta resolução está gerando 111 

confusão de informação os discentes. O Prof. Edgar defendeu manter o site como está, uma vez que 112 

o semestre atual (2º ERE) está terminando, e informar aos discentes qual semestre a resolução do 113 

TCC na Engenharia Mecatrônica irá entrar em vigor. Após a fase de esclarecimentos, o colegiado 114 

aprovou, por unanimidade, a adoção da resolução UFSJ/Cemec n.º 01/2020 a partir do primeiro 115 

semestre de 2021 (2021/1º), que se iniciará em 17/05/2021. Item seis – Outros Assuntos. (7.1) 116 

Jornada da Engenharia Mecatrônica, primeiro semestre de 2021. O coordenador passou a 117 

palavra aos representantes do Centro Acadêmico de Engenharia Mecatrônica, Cameca, presentes 118 

na reunião, que esclareceram sobre o evento: Jornada da Engenharia Mecatrônica. Os membros do 119 

colegiado elogiaram o evento, reconhecendo a importância para o curso. (7.2) Semana da 120 

Engenharia Mecatrônica, segundo semestre de 2021. O coordenador manteve a palavra com os 121 

membros do Cameca, que também prestaram informações sobre a semana de Engenharia 122 

Mecatrônica. O coordenador informou que o Prof. Diego Corradi fará parte da organização do evento. 123 

Os representantes do Cameca informaram ainda que farão uma reunião com o Prof. Diego e a Prof. 124 

Rina para continuidade da elaboração do evento. E para constar eu, Edgar Campos Furtado, lavrei a 125 

presente ata que, após ser aprovada, deverá ser assinada pelos presentes. Ouro Branco, 19 de 126 

março de 2021. 127 

Prof. Edgar Campos Furtado/Coordenador ______________________________________________ 128 

Prof. Diego Raimundi Corradi/Vice Coordenador __________________________________________ 129 

Prof. Alex Vidigal Bastos/Membro Docente ______________________________________________ 130 

Prof. Guilherme Gomes da Silva/Membro Docente_________________________________________ 131 

Prof. Leonardo Alvarenga L. Santos/Membro Docente______________________________________ 132 

Mateus Pinheiro Lima de Oliveira/Membro Discente________________________________________ 133 
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