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ATA DA 49ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA 

MECATRÔNICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI – UFSJ 

 

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

iniciou-se a 49ª (quadragésima nona) 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 64ª Reunião Ordinária do colegiado. 8 

Após os esclarecimentos a ata foi aprovada, com cinco votos favoráveis e uma abstenção. Em 9 

seguida, o coordenador apresentou informes: (1) o calendário de reuniões do Conselho Universitário 10 

(Consu) terá uma pausa com o fim do semestre letivo, devendo ser retomado apenas na primeira do 11 

próximo semestre letivo, em função de diversos membros do Consu estarem em férias; (2) o 12 

calendário de reuniões da congregação da Proen também deve ser retomado no início do próximo 13 

semestre letivo. De fato, durante esse semestre letivo, em especial nos últimos dois meses, as 14 

reuniões da congregação da Proen têm ocorrido semanalmente, com pautas extensas, focadas em 15 

revisões de diversas resoluções da UFSJ, em função da iminente implantação do novo sistema de 16 

gestão acadêmica, o Sigaa; (3) o UFSJ/Seaca informou por correio eletrônico à coordenadoria de 17 

curso, o resultado prévio do edital de monitoria, para o segundo semestre de 2021. O coordenador 18 

repassou a informação aos membros do colegiado ressaltando a preocupação com o número 19 

reduzido de bolsas contempladas. De fato, foram realizados dezoito pedidos e o curso recebeu 20 

apenas dez bolsas de monitoria, sendo uma das menores quantidades registradas. Em seguida, o 21 

Coordenador deu início à reunião apresentando a pauta prevista, ficando a mesma aprovada 22 

conforme segue. Item um – Análise ad referendum n. 03/2021, que trata da classificação dos 23 

pedidos de monitoria para o segundo semestre de 2021. O coordenador apresentou o ad 24 

referendum n. 03/2021, que trata da classificação dos pedidos de monitoria para o segundo semestre 25 

de 2021. Após a fase de esclarecimentos, o colegiado aprovou, por unanimidade, o ad referendum 26 

apresentado. Item dois – Análise de solicitações de discentes recebidas pela coordenadoria. O 27 

coordenador passou a palavra ao Professor Diego Corradi para apresentar análise da solicitação do 28 

discente Enrick Bryan de abono de faltas na unidade curricular de Cálculo Diferencial e Integral II. O 29 

professor Diego informou que o referido discente solicitou o abono de três faltas em atividades 30 

programadas pela docente responsável pela unidade curricular, alegando que, apesar de ter o 31 

suficiente em notas para aprovação, o mesmo seria reprovado por infrequência. Para suportar o 32 

pleito, o discente apresentou diversos atestados médicos e registros de internação. O professor 33 
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Diego alegou que, conforme Artigo 20 da resolução UFSJ/Conep n. 012 de 04/04/2018, o abono de 34 

faltas é permitido em somente dois casos muito específicos, e que a solicitação do discente não se 35 

enquadrava em nenhum deles. Entretanto, ressaltou que tal resolução foi pensada para o ensino 36 

presencial, observação compartilhada pelo coordenador. No caso do ensino remoto, outros contextos 37 

devem ser levados em consideração. O Prof. Leonardo Alvarenga sugeriu a possibilidade da 38 

solicitação do discente se enquadrar no Artigo 21, da supracitada resolução, ou seja, em casos de 39 

tratamento especial. Entretanto, em função dos prazos, verificou-se que essa ação não seria 40 

possível. Ainda na fase de esclarecimentos foram analisados diversos aspectos, pelos membros do 41 

colegiado, no que tange o abono de faltas em período de ensino remoto. Concluiu-se que a opinião 42 

da docente responsável pela unidade curricular é fundamental para nortear a decisão do colegiado. 43 

Após a fase de esclarecimentos, o colegiado deliberou, por unanimidade, pela apresentação do caso, 44 

pelo professor Diego, à docente, buscando construir em conjunto uma solução, que será 45 

apresentada ao colegiado em uma próxima reunião. Em seguida, o coordenador passou a palavra ao 46 

Prof. Leonardo Alvarenga para apresentar análise dos requerimentos eletrônicos (RE) de solicitação 47 

de segunda chamada de avaliação: RE n. 114331-2021, discente Arthur Amaral Carvalho 48 

(214400034), e RE n. 114573-2021, discente Paulo Henrique Aparecido de Oliveira Resende. O 49 

parecer do professor Leonardo foi pelo deferimento das solicitações apresentadas. Após a fase de 50 

esclarecimentos, o colegiado aprovou, por unanimidade, o parecer apresentado. Item três – Análise 51 

da carga horária máxima para inscrição periódica em unidades curriculares externas de 52 

alunos da engenharia mecatrônica. O coordenador passou a palavra ao professor Alex Vidigal, 53 

responsável pela análise desta questão. O professor Alex apresentou um histórico do caso, relatando 54 

a observação feita pelo servidor José Roberto da Divisão de Acompanhamento e Controle 55 

Acadêmico (Dicon) da UFSJ ao coordenador do curso, de que a carga horária máxima para inscrição 56 

em unidades curriculares externas dos alunos da engenharia mecatrônica, de 540 horas, estava, 57 

segundo ele, muito elevada, sugerindo ao colegiado de curso uma revisão deste valor. O professor 58 

Alex apresentou também alguns valores desse parâmetro de outros cursos, informados pelo servidor 59 

Júlio (Dicon), ou seja, Engenharia Química: 540 horas; Engenharia de Telecomunicações: 540 horas; 60 

Engenharia Civil: 544 horas; Engenharia de Bioprocessos: 399 horas e Engenharia Elétrica: 403 61 

horas. O professor Alex ressaltou que os valores mantiveram a tendência de elevação, se 62 

comparados com o máximo que o discente pode se inscrever em unidades curriculares internas, ou 63 

seja, oferecidas pelo curso. A título de comparação, no caso da engenharia mecatrônica a carga 64 

horária máxima para inscrição periódica em unidades curriculares internas é de 396 horas. Logo, 65 

nesse cenário o discente pode se inscrever em mais carga horária de unidades curriculares 66 

oferecidas externas ao curso do que as de oferecimento pelo curso. Este fato foi consenso no 67 

colegiado que é uma incoerência. Além disso, o professor Alex ressaltou que tal parâmetro não 68 

constava em projetos pedagógicos dos cursos, questionando, inclusive, como tais valores foram 69 
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ajustados e incluídos no sistema Contac. Após a fase de esclarecimentos, o colegiado aprovou a 70 

redução do valor da carga horária máxima para inscrição periódica em unidades curriculares 71 

externas de alunos da engenharia mecatrônica de 540 horas para 360 horas e, também, o 72 

encaminhamento desse parâmetro ao núcleo docente estruturante do curso de engenharia 73 

mecatrônica, para estudo e inclusão em proposta de reformulação futura do projeto pedagógico do 74 

curso. Item três – Análise planos de ensino para as unidades curriculares a serem oferecidas 75 

no curso de Engenharia Mecatrônica no segundo semestre de 2021. O coordenador apresentou 76 

o resultado da análise dos planos de ensino para as unidades curriculares a serem ofertadas no 77 

segundo semestre de 2021, que foi resumido em planilha on-line, conforme metodologia aprovada 78 

pelo colegiado de curso. Os seguintes planos foram aprovados sem adequações: Algoritmos e 79 

Estrutura de Dados I; Algoritmos e Estruturas de Dados II; Calculo Diferencial e Integral I; Calculo 80 

Diferencial e Integral II; Calculo Numérico; Ciência de Dados: Introdução e Aplicações; Controle 81 

Digital de Sistemas Dinâmicos; Dinâmica Aplicada as Máquinas; Eletrônica I - Teoria; Eletrônica II - 82 

Teoria; Eletrônica II - Pratica; Equações Diferenciais A; Equações Diferenciais B; Estática Aplicada 83 

as Máquinas; Estatística e Probabilidade; Fenômenos Eletromagnéticos; Fenômenos Mecânicos; 84 

Indivíduos Grupos e Sociedade Global; Instrumentação e Sistemas de Medidas; Introdução à 85 

Engenharia Mecatrônica; Máquinas e Acionamentos Elétricos - Parte II; Mecânica Computacional; 86 

Mecânica dos Sólidos; Mecanismos e Elementos de Maquinas; Meio Ambiente e Gestão para a 87 

Sustentabilidade; Metodologia Cientifica; Microprocessadores (Teoria e Prática); Modelagem e 88 

Simulação de Sistemas Dinâmicos; Motores de Combustão Interna; Programação Orientada a 89 

Objetos; Projeto e Computação Gráfica I; Projeto e Computação Gráfica II; Redes Industriais de 90 

Computadores; Sistemas Mecânicos; e Sistemas Supervisórios. Os demais planos de ensino 91 

necessitavam de adequações, conforme indicado na planilha. O coordenador informou que entrará 92 

em contato como os docentes responsáveis pelos planos de ensino, para as correções. Após a fase 93 

de esclarecimentos, o colegiado aprovou os planos de ensino entregues em conformidade e 94 

condicionou a aprovação dos outros planos à realização das adequações solicitadas, sendo esse 95 

processo de verificação a ser conduzido pelo coordenador do curso. Item cinco – Análise do 96 

requerimento eletrônico n. 114521-2021, discente Bárbara Sthefane Silva (154450056), com 97 

solicitação de aproveitamento de trabalho como TCC. O coordenador passou a palavra ao 98 

professor Guilherme Gomes relator do caso. O professor Guilherme informou que a discente Bárbara 99 

apresentou todos os documentos necessários para o pleito, conforme resolução UFSJ/Cemec n. 100 

001/2020, artigos 24 a 26. Entretanto, o professor Guilherme ressaltou que a docente orientadora, 101 

professor Rina Mariane, está em afastamento para doutoramento não podendo, portanto, assinar e 102 

avaliar o trabalho, conforme requer a supracitada resolução. O professor Guilherme ressaltou que a 103 

resolução não prevê ações nesse contexto, justificando a análise do caso pelo colegiado. Em 104 

seguida, o professor Guilherme sugeriu o nome do professor Diego Corradi para o papel de 105 
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orientador-avaliador do trabalho da discente Bárbara, conforme preconiza a resolução supracitada. 106 

Uma vez que a área do Trabalho está relacionada à Engenharia Mecânica. Após a fase de 107 

esclarecimentos, o colegiado aprovou, por unanimidade, o aproveitamento do trabalho publicado pela 108 

discente Bárbara Sthefane Silva em congresso internacional (Cobem 2021), como Trabalho de 109 

Conclusão de curso e a indicação do professor Diego Corradi para quantificar uma nota ao mesmo. 110 

Em seguida, o coordenador constatou que o teto da reunião estava próximo e solicitou ao colegiado 111 

a extensão do teto para a reunião por mais trinta minutos, em função da necessitada de análise de 112 

dois itens da pauta. A extensão de tempo da reunião foi aprovada pelo colegiado. Item seis – 113 

Análise de critérios de prioridade para inscrição periódica em terceira etapa no curso de 114 

Engenharia Mecatrônica para o 2º semestre de 2021. O coordenador informou a necessidade de 115 

aprovação de critérios de prioridade para inscrição em terceira etapa no curso de engenharia 116 

mecatrônica, para o segundo semestre de 2021. A inscrição em terceira etapa será dividida em duas 117 

rotadas. A primeira com vagas destinadas exclusivamente aos discentes da Engenharia Mecatrônica, 118 

tendo como critérios de prioridade de inscrição: (1.1) discentes do curso de engenharia 119 

mecatrônica/UFSJ, qualquer turno; (1.2) maior carga horária concluída no curso; (1.3) maior 120 

coeficiente de rendimento acadêmico; (1.4) matrícula mais antiga; (1.5) discente com maior idade. A 121 

segunda rodada, destinada ao preenchimento das vagas restantes, tendo como prioridades: (2.1) 122 

discentes de outros cursos de engenharia da UFSJ, qualquer turno; (2.2) maior carga horária 123 

concluída no curso; (2.3) maior coeficiente de rendimento acadêmico; (2.4) matrícula mais antiga; 124 

(2.5) discente com maior idade. Após a fase de esclarecimentos, o colegiado provou por 125 

unanimidade os critérios de prioridade apresentados para inscrição periódica em terceira etapa no 126 

curso de engenharia mecatrônica, para o segundo semestre de 2021. curso. Item sete – Solicitação 127 

do UFSJ/Defim de correção de carga horária de docentes no 1º semestre de 2021, conforme 128 

Memo. n. 032/2021/UFSJ/Defim. O coordenador apresentou ao colegiado o memorando eletrônico 129 

n. 032/2021/UFSJ/Defim com a solicitação de correção de carga horária no primeiro semestre de 130 

2021 dos docentes: Letícia Ribeiro Paiva, UC de Fenômenos Mecânicos - Parte I, e Alexandre 131 

Celestino Leite Almeida, UC de Cálculo diferencial e Integral I. Em seguida, o coordenador informou 132 

que a carga horária da professora Letícia estava, de fato, incorreta, sendo corrigida via sistema 133 

Contac. Para o caso do professor Alexandre, o coordenador ressaltou que o mesmo ministrou duas 134 

unidades curriculares de Cálculo Diferencial e Integral I, sendo uma turma normal e uma especial, 135 

ambas as unidades curriculares oferecidas pela coordenação de engenharia mecatrônica. Entretanto, 136 

o coordenador também informou que ambas as unidades foram oferecidas nos mesmos dias e 137 

horários, ou seja, houve uma junção das turmas. Nesse sentido, o coordenador justificou que não 138 

houve a contabilização da carga horária em uma das turmas ao docente, em função da junção das 139 

turmas, e que o memorando do UFSJ/Defim enfatizava o entendimento em contrário, ou seja, deveria 140 

ser contabilizada a carga horária em ambas as turmas, mesmo com a junção das aulas, em mesmo 141 
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dia e horário. Em face a esse impasse e pelas novas perspectivas impostas pelo ensino remoto, o 142 

coordenador sugeriu que fosse encaminhada uma consulta à UFSJ/Proen, solicitando orientação de 143 

procedimento neste caso. Após os esclarecimentos, o colegiado aprovou, por unanimidade, a 144 

realização da consulta à UFSJ/Proen sobre como proceder nesse caso. Em seguida, o professor 145 

Edgar encerrou a reunião, em função do término da pauta prevista. E para constar eu, Edgar 146 

Campos Furtado, lavrei a presente ata que, após ser aprovada, deverá ser assinada pelos presentes. 147 

Ouro Branco, 19 de agosto de 2021. 148 

Prof. Edgar Campos Furtado/Coordenador ______________________________________________ 149 

Prof. Diego Raimundi Corradi/Vice Coordenador __________________________________________ 150 

Prof. Alex Vidigal Bastos/Membro Docente ______________________________________________ 151 

Prof. Guilherme Gomes da Silva/Membro Docente_________________________________________ 152 

Prof. Leonardo Alvarenga L. Santos/Membro Docente______________________________________ 153 

Mateus Pinheiro Lima de Oliveira/Membro Discente________________________________________ 154 
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