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ATA DA 48ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA 

MECATRÔNICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI – UFSJ 

 

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

iniciou-se a 48ª (quadragésima oitava) 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, Diego Corradi Raimundi, Guilherme Gomes da Silva e Leonardo Alvarenga Lopes Santos e 5 

do membro representante discente, Mateus Pinheiro Lima de Oliveira. Após a confirmação de 6 

quórum, o coordenador iniciou a reunião propondo tempo máximo de duração em duas horas, sendo 7 

aprovado por unanimidade. O coordenador apresentou a ata da 62ª Reunião Ordinária do colegiado, 8 

com a adequação de voto solicitada pelo Prof. Alex Bastos. Após os esclarecimentos sobre a 9 

alteração solicitada a ata foi aprovada, com cinco votos favoráveis e uma abstenção. O Coordenador 10 

deu início à reunião apresentando a pauta prevista, ficando a mesma aprovada conforme segue. 11 

Item um – Análise de Equivalência. O coordenador apresentou os seguintes requerimentos 12 

eletrônicos (RE) com solicitação de equivalência: RE n.º 112690/2021, 112692/2021, 12694/2021, 13 

112695/2021, 112697/2021, 112698/2021, todos do discente Ederson Rodrigues, matrícula n.º 14 

214400055, que foi analisado pelo Prof. Guilherme Gomes, sendo o parecer: RE n.º 112690/2021 – 15 

Todas as equivalências solicitadas foram deferidas; RE n.º 112692/2021 – Todas as equivalências 16 

solicitadas foram deferidas; RE n.º 12694/2021 – A unidade curricular de Equações Diferenciais 17 

(Unipac) foi considerada equivalente somente a Equações Diferenciais A (UFSJ), não sendo portanto 18 

equivalente portanto a Equações Diferenciais B (UFSJ), uma vez que o conteúdo de Series de 19 

Fourier e Equações Diferencias parciais não foram abordados na unidade curricular da instituição de 20 

origem. As demais solicitações de equivalências foram deferidas; RE n.º 112695/2021 – Todas as 21 

equivalências solicitadas foram deferidas; RE n.º 12697/2021 – O conteúdo programático das 22 

unidades curriculares de Metrologia (Unipac) e de Eletrotécnica (Unipac) não foi considerado 23 

equivalente ao conteúdo programático da unidade curricular de Instrumentação e Sistemas de 24 

Medidas (UFSJ). Os itens abordados não tem equivalência em 75% segundo estabelece as normas 25 

vigentes na UFSJ. A unidade curricular de Vibrações de Sistemas Mecânicos (Unipac) não é 26 

equivalente à Sistemas Mecânicos (UFSJ), devido a carga horária (40h) ser menor que 75% da 27 

carga horária da disciplina na UFSJ (72h). As demais solicitações de equivalências foram deferidas; 28 

RE n.º 12698/2021 – Todas as equivalências solicitadas foram deferidas. Após a fase de 29 

esclarecimentos, o colegiado aprovou o parecer do Prof. Guilherme, por unanimidade. Item dois – 30 

Análise de carga horária máxima externa para inscrição periódica dos alunos da engenharia 31 

mecatrônica. O Prof. Edgar informou que recebeu recomendação informal do Sr. José Roberto, da 32 

Divisão de Acompanhamento e Controle Acadêmico (Dicon), sobre um possível valor excessivo para 33 
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a carga horária máxima permitida aos alunos da engenharia mecatrônica para a inscrição periódica 34 

em unidades curriculares externas ao curso. De fato, o valor cadastrado no sistema Contac é de 540 35 

horas para carga horária máxima externa. Em seguida, o Prof. Edgar passou a palavra ao Prof. Alex 36 

Vidigal Bastos, para apresentar o parecer sobre esse assunto. O prof. Alex informou que não 37 

conseguiu encontrar no Projeto Pedagógico do Curso nenhuma referência ao valor para esse 38 

parâmetro. Além disso, o Prof. Alex informou que não conseguiu fazer um levantamento comparativo 39 

desse parâmetro em relação a outros cursos da universidade, em especial do campus, uma vez que 40 

é um parâmetro específico do Contac com acesso restrito. Informou também que entrou em contato 41 

com o Sr. José Roberto (Dicon), mas ainda não recebeu resposta. O prof. Edgar informou que pode 42 

verificar a possibilidade de buscar essa informação no sistema Contac ou por meio da Dicon. 43 

Entretanto, o Prof. Edgar acredita que o coordenador tem acesso apenas a informação relativa do 44 

curso e não a de outros cursos. Em seguida, o Prof. Alex propôs que o assunto seja retirado de 45 

pauta até que se tenha acesso a esse dado de outros cursos para uma análise comparativa. Após a 46 

fase de esclarecimentos, o colegiado aprovou, por unanimidade, a retirada desse item da pauta. Item 47 

três – Análise do RE n.º 108800/2021, discente Felipe Melo Nomiya. O Prof. Edgar passou a 48 

palavra ao Prof. Diego Corradi para apresentar o parecer sobre o assunto. O Prof. Diego, fazendo 49 

uso da palavra, apresentou o seguinte relato: O aluno Felipe Nomiya protocolou junto ao colegiado 50 

de curso de Engenharia Mecatrônica um requerimento, em que solicita a revisão das notas obtidas 51 

em três trabalhos acadêmicos entregues enquanto cursava a disciplina Ciência de Dados: Introdução 52 

e Aplicações, ministrada pelo Professor Michel Leles. No requerimento o aluno afirma que não teve 53 

nenhuma aula síncrona que ensinasse a base da disciplina. Conforme o Plano de Ensino, a disciplina 54 

teve uma carga horária de 72 horas, sendo 12 horas de aulas síncronas e 60 horas de aulas 55 

assíncronas, e de acordo com o quadro de horários do 2º semestre de 2020, as aulas síncronas da 56 

disciplina Ciência de Dados ocorreram toda quinta-feira das 19:00h às 19:55h. O professor Michel 57 

Leles também confirma a ocorrência dessas aulas síncronas por videoconferência durante o 58 

semestre. Portanto, entende-se que o aluno teve oportunidades de sanar eventuais dúvidas 59 

pertinentes a disciplina e aos trabalhos definidos durante o semestre em reuniões virtuais com a 60 

presença dos demais alunos e do professor. Além disso, conforme os e-mails trocados entre o aluno 61 

e o professor, percebe que o professor sempre foi cordial e sempre se mostrou a disposição de 62 

ajudar o aluno. Logo, o aluno teve total condições de tirar todas suas dúvidas antes da entrega dos 63 

trabalhos. O primeiro trabalho foi dividido em quatro itens e o aluno pode escolher o tema a ser 64 

abordado. Neste trabalho, o aluno foi penalizado nos itens 2 e 3. De acordo com o item 2, o aluno 65 

deveria abordar como outras pessoas atacam o problema. Para isso, ele fez referência a robôs 66 

capazes de detectar cores. Segundo o professor, o aluno deveria ter apresentado estudos ou 67 

trabalhos correlatos, e que apenas mencionar robôs capazes de detectar cores não foi suficiente. Já 68 

no item 3, deveria apresentar a base de dados utilizada. Assim, o aluno incluiu no trabalho uma 69 
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tabela de cores RGB. Entretanto, para o professor, isso não caracteriza uma base de dados. O 70 

professor também afirma que apresentou na primeira aula diversos exemplos de base de dados. O 71 

que indica que o aluno teve informação prévia de como deveria realizar o trabalho antes do prazo de 72 

entrega. No segundo trabalho, o aluno deveria ter aplicado técnicas de Análise Exploratória de 73 

Dados, tais como estatística descritiva, normalização dos dados, identificar e tratar valores faltantes 74 

e visualização. Entretanto, de acordo com o professor, o aluno não fez nada disso. O professor ainda 75 

afirma que diversos exemplos foram apresentados em aulas síncronas e assíncronas. Já no terceiro 76 

trabalho, o objetivo principal era aplicar algum dos diversos algoritmos de Machine Learning 77 

estudados ao longo do curso. Segundo o professor, o aluno se limitou apenas em executar um 78 

código de programação que ele mesmo afirma ser de terceiros. Por fim, com base os documentos 79 

em anexo e a partir da análise apresentada, voto pelo indeferimento da solicitação de revisão de nota 80 

feita pelo aluno. Após a fase de esclarecimentos, o colegiado aprovou, por unanimidade, o 81 

indeferimento do requerimento eletrônico, conforme relatado no parecer. Após se escusar-se de não 82 

ter dados os informes no início da reunião, vencida a pauta, o coordenador passa a palavra ao Prof. 83 

Leonardo Alvarenga que atualmente colabora na instituição como Membro deste Colegiado 84 

concomitantemente como Conselheiro do UFSJ/Conep, que faz uma breve apresentação sobre os 85 

conteúdos tratados nas últimas três reuniões deste Conselho Superior. Ele informa que tem 86 

trabalhado para levar ao conhecimento deste Conselho as demandas do CAP, dado que neste 87 

campus existem atualmente apenas cursos de engenharia e muito temos deixado de alcançar nossa 88 

finalidade por falta de uma legislação na universidade que abarca a questão escola-empresa de 89 

forma mais célere e menos burocrática. O coordenador reforçou a importância desta voz relatando 90 

que processos demoram um tempo muito grande para serem tramitados na universidade. Após os 91 

informes, o Prof. Edgar encerrou a reunião, em função do teto de horário estabelecido. E para 92 

constar eu, Edgar Campos Furtado, lavrei a presente ata que, após ser aprovada, deverá ser 93 

assinada pelos presentes. Ouro Branco, 24 de junho de 2021. 94 

Prof. Edgar Campos Furtado/Coordenador ______________________________________________ 95 

Prof. Diego Raimundi Corradi/Vice Coordenador __________________________________________ 96 

Prof. Alex Vidigal Bastos/Membro Docente ______________________________________________ 97 

Prof. Guilherme Gomes da Silva/Membro Docente_________________________________________ 98 

Prof. Leonardo Alvarenga L. Santos/Membro Docente______________________________________ 99 

Mateus Pinheiro Lima de Oliveira/Membro Discente________________________________________ 100 
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