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ATA DA 47ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA 

MECATRÔNICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI – UFSJ 

 

Aos seis dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, às dez horas, por videoconferência, iniciou-se 1 

a 47ª (quadragésima sétima) 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, Guilherme Gomes da Silva e Leonardo Alvarenga Lopes Santos e do membro representante 5 

discente, Mateus Pinheiro Lima de Oliveira. O vice Coordenador, Prof. Diego Corradi Raimundi, teve 6 

a ausência justificada em função de estar em férias. Após a confirmação de quórum, o coordenador 7 

iniciou a reunião propondo tempo máximo de duração em uma hora e meia, sendo aprovado por 8 

unanimidade. O coordenador apresentou a ata da 61ª Reunião Ordinária do colegiado. A ata foi 9 

aprovada por unanimidade. O Coordenador deu início à reunião apresentando a pauta prevista, 10 

ficando a mesma aprovada conforme segue. Item um – Análise de Equivalência. O coordenador 11 

apresentou os seguintes requerimentos eletrônicos (RE) com solicitação de equivalência: RE n.º 12 

108679/2021, da discente Flávia Nascimento Nogueira, que foi analisado pelo Prof. Alex Vidigal, 13 

sendo o parecer pelo deferimento da equivalência solicitada, em função de atender à resolução 14 

UFSJ/Conep n. 012, de 08/08/2018. RE n.º 109432/2021, do discente Lucas Oliveira de Sousa 15 

Gomes, que foi analisado pelo Prof. Edgar Furtado, sendo o parecer pelo deferimento da 16 

equivalência solicitada. Uma vez que o pedido está respaldado pela jurisprudência definida pelo 17 

colegiado e registrada na ata da 56ª Reunião Ordinária do Colegiado. De fato, o referido discente 18 

possui carga horária integralizada de 3608 horas, conforme histórico escolar apresentado, tendo 19 

condições de integralizar o curso no próximo semestre letivo. RE 109474/2021, do discente Janos 20 

Esteves Lisboa de Almeida, que foi analisado pelo Prof. Edgar Furtado, sendo o parecer pelo 21 

indeferimento da equivalência solicitada. Uma vez que o pedido não está respaldado pela 22 

jurisprudência definida pelo colegiado e registrada na ata da 56ª Reunião Ordinária do Colegiado. De 23 

fato, o referido discente possui carga horária integralizada de 2916 horas, conforme histórico escolar 24 

apresentado, não tendo condições de integralizar o curso no próximo semestre letivo. RE 25 

109516/2021 do discente Sérgio Luiz Velloso Filho, que foi analisado pelo Prof. Edgar Furtado, 26 

sendo o parecer pelo deferimento da equivalência solicitada. Uma vez que o pedido está respaldado 27 

pela jurisprudência definida pelo colegiado e registrada na ata da 56ª Reunião Ordinária do 28 

Colegiado. De fato, o referido discente possui carga horária integralizada de 3528 horas, conforme 29 

histórico escolar apresentado, tendo condições de integralizar o curso no próximo semestre letivo. O 30 

Prof. Edgar Furtado, responsável pela análise do RE 108634/2021, do discente Henrique Guimarães 31 

Santos, solicitou a retirada de pauta do mesmo em função da necessidade de maior instrução sobre 32 

a solicitação de equivalência apresentada. O pedido de retirada desse requerimento eletrônico de 33 
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pauta foi aprovado pelo colegiado. Item dois – Análise de cursos afins para processos seletivos 34 

de vagas remanescentes para 2021/1. O coordenador informou a necessidade de análise de 35 

cursos afins para processos seletivos de vagas remanescentes para 1º semestre de 2021, conforme 36 

solicitado pela UFSJ/Proen por meio de correio eletrônico para a coordenação de curso, em 37 

08/04/2021, sendo que a data limite para resposta é 15/05/2021. Em seguida o coordenador passou 38 

a palavra ao Prof. Guilherme, para apresentar a análise previa sobre essa solicitação. O prof. 39 

Guilherme propôs a manutenção dos cursos afins, conforme decisão de colegiado, registrada em ata 40 

da 22ª reunião extraordinária de colegiado, em 17 maio de 2018. O colegiado debateu a 41 

possibilidade de inclusão de química (Bacharelado e Licenciatura). Entretanto, o Prof. Guilherme 42 

expôs que nem todos os cursos de química possuem um perfil similar ao de engenharia, alguns 43 

cursos são voltados para química orgânica, outros para química industrial e, por esse motivo, não 44 

poderia generalizar os cursos de química como um curso afim do curso de engenharia mecatrônica. 45 

Esse argumento foi referendado por outros membros do colegiado. Após a fase de esclarecimentos, 46 

o colegiado aprovou, por unanimidade, a proposta do Prof. Guilherme de manutenção dos cursos 47 

afins definidos anteriormente, ou seja, os cursos afins da engenharia mecatrônica (integral e noturno) 48 

são: ciência da computação, engenharias (todas), física (Bacharelado e Licenciatura) e matemática 49 

(Bacharelado e Licenciatura). Item três – Análise do pedido de conversão de estágio não 50 

obrigatório para obrigatório da discente Camilla Maria Nogueira Barros (154450027). O 51 

coordenador apresentou ao colegiado o pedido da discente Camilla Maria Nogueira Barros de 52 

conversão de estágio não obrigatório para obrigatório. O coordenador informou que realizou consulta 53 

ao Setor de Estágios da UFSJ (Sesta/UFSJ) sobre essa questão. A coordenação de curso recebeu 54 

resposta do Sesta/UFSJ, em 22/04/2021, por meio de correio eletrônico. Vale enfatizar uma parte da 55 

resposta do Sesta/UFSJ: “A Lei nº 11.788/2008 classifica o estágio como obrigatório e não-56 

obrigatório. A única diferença entre eles é que o estágio não-obrigatório é opcional para aluno. Caso 57 

o aluno opte por fazê-lo, ele deverá seguir os mesmos critérios como se fosse o estágio obrigatório, 58 

ou seja, ser orientado por um professor da área, providenciar o Termo de Compromisso de Estágio, o 59 

Plano de Estágio e os relatórios semestrais e final para a avaliação do professor. As atividades 60 

desenvolvidas na modalidade de estágio não-obrigatório deverão ter correlação com o curso no qual 61 

o aluno está matriculado. Aproveitar horas de estágio não-obrigatório para cumprir a carga horária 62 

obrigatória ficará a critério do colegiado se não houver menção no PPC. Havendo aprovação, o risco 63 

que se corre é de se tornar uma situação frequente para o colegiado deliberar e a carga horária 64 

obrigatória a ser cumprida perde sua objetividade.” O Prof. Edgar enfatizou que a referida discente 65 

cumpriu todos os requisitos exigidos do estágio obrigatório, tanto na documentação quanto na 66 

quantidade mínima de horas. Além disso, esclareceu que as atividades desenvolvidas no estágio, 67 

pela referida discente, estão em consonância com o curso. Por fim, o prof. Edgar enfatizou que, 68 

conforme instrução do Sesta/UFSJ, a conversão solicitada pela referida discente é uma decisão do 69 
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colegiado, uma vez que essa ação não está prevista no PPC. Após a fase de esclarecimentos, o 70 

colegiado deferiu, por unanimidade, a conversão do estágio não obrigatório para obrigatório da 71 

discente Camilla Maria Nogueira Barros (154450027). Item quatro – Análise da inclusão da 72 

unidade curricular Física Experimental como optativa no curso de Engenharia Mecatrônica. O 73 

coordenador apresentou a proposta dos docentes da física do Defim/Cap de oferecer uma turma da 74 

unidade curricular Física Experimental para o curso de Engenharia Mecatrônica, para o 1º semestre 75 

de 2021. Após análise do colegiado, a inclusão da referida unidade curricular como optativa foi 76 

aprovada pelo colegiado. Item cinco – Análise do Ad Referendum nº 02 / 2021 - Monitorias 77 

inclusão da unidade curricular Física Experimental como optativa no curso de Engenharia 78 

Mecatrônica. O coordenador apresentou o Ad Referendum n.º 02/2021 com os critérios para 79 

classificação das solicitações de monitoria no curso de Engenharia Mecatrônica, para o 1º semestre 80 

de 2021, e a classificação de prioridade de atendimento das solicitações. Após a fase de 81 

esclarecimentos, o colegiado aprovou, por unanimidade, o Ad Referendum em questão. Item seis – 82 

Outros Assuntos. (7.1) Informe sobre reunião de orçamento do ano de 2021 da UFSJ. O 83 

coordenador informou que foi convidado para reunião com a reitoria, o Pró-reitor de Planejamento, os 84 

coordenadores de curso e os chefes de departamento, sobre o orçamento para o ano de 2021 da 85 

UFSJ. Na reunião o reitor esclareceu que a situação do orçamento é muito temerária e houve 86 

diversos contingenciamentos na liberação de recursos para a UFSJ. Essa situação tem impactado as 87 

políticas de assistência estudantil e outras ações. Mas, ele está trabalhando em conjunto com outros 88 

reitores, no fórum da Andifes, para reverter os cortes no orçamento das universidades. Além disso, 89 

manterá a transparência na divulgação das informações e o canal de informação com os 90 

coordenadores de curso e chefes de departamento. E para constar eu, Edgar Campos Furtado, lavrei 91 

a presente ata que, após ser aprovada, deverá ser assinada pelos presentes. Ouro Branco, 06 de 92 

maio de 2021. 93 

Prof. Edgar Campos Furtado/Coordenador ______________________________________________ 94 

Prof. Diego Raimundi Corradi/Vice Coordenador EM FÉRIAS________________________________ 95 

Prof. Alex Vidigal Bastos/Membro Docente ______________________________________________ 96 

Prof. Guilherme Gomes da Silva/Membro Docente_________________________________________ 97 

Prof. Leonardo Alvarenga L. Santos/Membro Docente______________________________________ 98 

Mateus Pinheiro Lima de Oliveira/Membro Discente________________________________________ 99 
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