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ATA DA 50ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA 

MECATRÔNICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI – UFSJ 

 

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

iniciou-se a 50ª (quinquagésima) 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 uma hora e meia, 7 

sendo aprovado por unanimidade. O coordenador apresentou a ata da 66ª Reunião Ordinária do 8 

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

Em seguida, o coordenador apresentou informes: (1) a participação do curso na semana de 10 

Desenvolvimento Econômico de Ouro Branco se concentrou no dia 23/11/2021, sendo representado 11 

pelo Prof. Guilherme Gomes e pelas equipes de competição: Robocap e NoizOrbita. O evento foi de 12 

muita relevância para a região e com grande impacto na divulgação da UFSJ e do curso. O 13 

coordenador informou que não pode estar presente em função de uma viagem para projeto de 14 

pesquisa. Entretanto, após os relatos do Prof. Guilherme, foi ressaltado que a participação do curso 15 

no evento foi satisfatória. O coordenador agradeceu ao Prof. Guilherme pela representação. (2) O 16 

coordenador informou que recebeu o memorando UFSJ/Dtech n. 077/2021 com a informação dos 17 

docentes que enviaram a autodeclaração, conforme Instrução Normativa 90, bem como o plano de 18 

retorno das atividades presenciais, aprovado pelo Conselho Superior, e irão trabalhar de forma 19 

remota. Os docentes que se manifestaram foram: Eduardo Sarquis, Cristiano Maciel, Hisashi Inoue, 20 

Leandro Neves, Erivelto Souza, Amanda Marques e Ana Resende. O Prof. Guilherme informou 21 

também que o docente Silvestre deverá apresentar a autodeclaração. O coordenador ressaltou que, 22 

até o momento, com os nomes informados, pelo menos cinco unidades curriculares do primeiro 23 

semestre letivo de 2022 deverão ser oferecidas em formato remoto. Item um – Análise de 24 

Requerimentos Eletrônicos (RE) de discentes. (1.1) RE n. 119460/2021 – Vinicius Haender 25 

Caldas Lima (144450030), sendo esta solicitação de quebra de pré-requisito da unidade curricular 26 

TCC I para cursar TCC II. O coordenador passou a palavra ao Prof. Diego Corradi para apresentar o 27 

relato sobre essa solicitação. O Professor Diego informou que entrou em contato com o orientador do 28 

discente comunicando-o da solicitação do mesmo, de quebra do pré-requisito de TCC I para cursar 29 

TCC II. O orientador informou que o respectivo trabalho está em estágio avançado e que o mesmo 30 

está de acordo com a quebra do pré-requisito. Em seguida, o professor Diego apresentou parecer 31 

favorável à quebra do pré-requisito para o requerimento analisado, uma vez que o trabalho está em 32 

estágio avançado, conforme informado pelo orientador. Após a fase de esclarecimentos, o colegiado 33 
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deliberou pelo deferimento, por unanimidade, da solicitação no requerimento eletrônico supracitado. 34 

(1.2) RE n. 119781/2021 – Mateus Gomes Martins Silva (164450003), sendo esta solicitação de 35 

quebra de pré-requisito de carga horária para cursar Estágio Obrigatório. O coordenador apresentou 36 

o parecer sobre essa solicitação, informando que o discente possui 2088 horas cursadas e o pré-37 

requisito para Estágio Supervisionado Obrigatório é ter, pelo menos, 2178 horas. O coordenador 38 

ressaltou que o discente: (1) que a matrícula do discente é de 2016; (2) que o discente teve 39 

problemas de saúde durante a pandemia, o que resultou em uma carga horária menor durantes os 40 

semestres letivos em ensino remoto; (3) que ao final deste semestre letivo (2021/2), o discente irá 41 

integralizar mais 72 horas, ou seja, totalizando 2160 horas, que o discente; (4) e que o discente 42 

conseguiu uma boa oportunidade de estágio na cidade (Sarzedo-MG) onde reside. Deste modo, pelo 43 

exposto, o coordenador foi de parecer favorável à quebra do pré-requisito de carga horária para o 44 

referido discente. Após a fase de esclarecimentos, o colegiado deliberou pelo deferimento, por 45 

unanimidade, da solicitação no requerimento eletrônico supracitado. (1.3) RE n. 119761/2021 – 46 

Walesca Marques Dias (124400046), sendo esta solicitação de aproveitamento de trabalho em 47 

congresso como Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). O coordenador passou a palavra ao 48 

professor Guilherme Gomes relator do caso. O professor Guilherme informou que a discente 49 

Walesca apresentou todos os documentos necessários para o pleito, conforme resolução 50 

UFSJ/Cemec n. 001/2020, artigos 24 a 26. Entretanto, o professor Guilherme ressaltou que a 51 

docente orientadora, professora Rina Mariane, está em afastamento para doutoramento não 52 

podendo, portanto, assinar e avaliar o trabalho, conforme requer a supracitada resolução. O 53 

professor Guilherme ressaltou que a resolução não prevê ações nesse contexto, justificando a 54 

análise do caso pelo colegiado. Em seguida, o professor Guilherme sugeriu o nome do professor 55 

Diego Corradi para o papel de orientador-avaliador do trabalho da discente Walesca, conforme 56 

preconiza a resolução supracitada, uma vez que a área do Trabalho está relacionada à Engenharia 57 

Mecânica. Após a fase de esclarecimentos, o colegiado aprovou, por unanimidade, o aproveitamento 58 

do trabalho publicado pela discente Walesca Marques Dias, em congresso internacional (Cobem 59 

2021), como Trabalho de Conclusão de curso, bem como a indicação do professor Diego Corradi 60 

para quantificar uma nota ao mesmo. (1.4) RE n. 119612/2021 – Matheus Kaick Costa Marques 61 

Torquato (214450038), sendo esta solicitação de segunda chamada de avaliação. O coordenador 62 

passou a palavra ao professor Alex Vidigal relator do caso. O Prof. Alex apresentou o relato, 63 

conforme o Art. 10. da resolução UFSJ/Conep n. 4, de 25 de março de 2021, que regulamenta o ano 64 

de 2021, no § 4°, tem-se que é assegurado ao discente, que perder atividade avaliativa, o direito a 65 

realização de 2ª chamada, seguindo normas e resoluções vigentes. Nas justificativas aceitas devem 66 

constar problemas de ordem técnica e situações envolvendo estágios e trabalhos, em caso de 67 

atividades com prazos inferiores a 24 horas. Diante disso, o Art. 18, parágrafo 1º da resolução n. 68 

012, de 4 de abril de 2018, que institui e regulamenta procedimentos acadêmicos no âmbito dos 69 
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Cursos de Graduação da UFSJ e dá outras providências, não contempla a justificativa apresentada 70 

pelo discente. Desta forma, não sendo considerada ausência válida. Vale ressaltar que o discente 71 

também não apresentou nenhum documento comprobatório. Diante do exposto, o relator votou pelo 72 

indeferimento da solicitação do discente. Após a fase de esclarecimentos, o colegiado aprovou, por 73 

unanimidade, o parecer do relator, que foi pelo indeferimento da solicitação no requerimento 74 

eletrônico supracitado. Item dois – Solicitação da Profa. Letícia em relação a possível fraude na 75 

aplicação de avaliação de fenômenos mecânicos. O coordenador passou a palavra ao professor 76 

Leonardo Alvarenga, para apresentação do relato. O relator cônscio de tratar-se de uma situação 77 

grave, aplicou o procedimento análogo a uma sindicância preliminar, instaurando um “Juízo de 78 

Admissibilidade”, que concluiu, com base nas evidências apresentadas, que a acusação da 79 

professora não estava amparada por fatos materializados, ou de natureza objetiva. O Documento 80 

apresentado pelo relator, destaca a resolução n. 022/UFSJ/Conep, de 06 de outubro de 2021, no  81 

artigo 12 estabelece: “No processo avaliativo ou de controle de frequência, o discente que 82 

comprovadamente realizar qualquer procedimento ilícito: I – o fato deverá ser comunicado, por 83 

escrito, pelo docente ao Colegiado de Curso para as devidas providências nos termos do Regimento 84 

Geral, o Código de Ética e das normatizações vigentes na UFSJ; II – no caso de atividade avaliativa, 85 

o discente terá sua nota automaticamente zerada”. E concluiu, informando que infelizmente, pela 86 

maneira com que o vídeo foi gravado, não há elementos que caracterizem a transgressão descrita 87 

pela professora. A professora agiu de forma correta e seguiu os trâmites adequados, porém na falta 88 

de evidências que materializem a denúncia, não há como optar pela abertura de uma sindicância. 89 

Portanto, recomendo o arquivamento da denúncia, salvo melhor juízo. Aprovado de forma unânime o 90 

relato, o colegiado entendeu pela necessidade de remeter a UFSJ/Proen todo o processo realizado 91 

para fins de análise do encaminhamento realizado pelo próprio colegiado e a sugestão de revisão da 92 

normalização que hoje vigora, por entendermos que o professor se encontra absolutamente 93 

desguarnecido de meios para garantir a eficiência de seu trabalho. Item três – Proposta de 94 

metodologia para análise dos planos de ensino para o primeiro semestre de 2022. O 95 

coordenador informou que foi acordado, entre os coordenadores do campus Alto Paraopeba, o envio 96 

dos planos de ensino, pelos docentes, até o dia 03/12/2021, para a secretaria integrada dos cursos 97 

de graduação do campus. Em seguida, o coordenador propôs que os planos de ensino fossem 98 

analisados pelo colegiado, conforme metodologia que tem sido utilizada nos últimos semestres, ou 99 

seja, os planos de ensino enviados serão divididos em cinco conjuntos, e cada membro docente do 100 

colegiado fará a análise de um conjunto. Os planos de ensino serão disponibilizados aos membros 101 

do colegiado, via compartilhamento de uma pasta no Google Drive. Além disso, o coordenador 102 

propôs que a análise dos planos de ensino seja sintetizada em uma tabela disponibilizada on-line, via 103 

Google Planilhas, aos membros do colegiado, baseada nos critérios descritos no Artigo 10, da 104 

Resolução UFSJ/Conep n. 04, de 25 de março de 2021, para o oferecimento das unidades em 105 
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ensino remoto, e a seção III, da Resolução UFSJ/Conep n. 018, de 04 de abril de 2018, para o 106 

oferecimento das unidades curriculares em ensino presencial. Por fim, o coordenador propôs prazo 107 

para finalizar a análise em 08/12/2021. Uma vez que o prazo máximo para atualização do site do 108 

curso é 09/12/2021, conforme calendário acadêmico para o ano de 2022. Após a fase de 109 

esclarecimentos, o colegiado aprovou, por unanimidade, a metodologia de análise proposta para os 110 

planos de ensino para o 1º semestre de 2022, no curso de Engenharia Mecatrônica. O professor 111 

Leonardo Alvarenga propôs que fosse elaborado uma instrução normativa para regulamentar esse 112 

procedimento para a análise dos planos de ensino. Item quatro – Deliberação sobre os horários 113 

propostos para as Unidades Curriculares dos cursos de Eng. Mecatrônico, integral e noturno. 114 

O coordenador apresentou a proposta de horário para o 1º semestre de 2022. O coordenador 115 

informou que os coordenadores do campus, em comum acordo, decidiram usar como base o horário 116 

do primeiro semestre de 2020, quando da suspensão do calendário acadêmico em função da 117 

pandemia. De fato, esse horário havia sido elaborado e estava sendo executado, quando da 118 

suspensão das atividades. Ou seja, a ideia seria uma retomada a partir do ponto de suspensão. O 119 

professor Leonardo Alvarenga informou que, conforme inciso XVII do Art. 48 do Regimento Geral da 120 

UFSJ, é estabelecido que compete ao Coordenador do Curso de Graduação elaborar a grade horária 121 

do curso, encaminhando-a à instância competente. O entendimento sobre a instância competente, 122 

neste caso, é o colegiado de curso. Em seguida, o coordenador apresentou o horário elaborado para 123 

o 1º semestre de 2022, ressaltando que algumas unidades curriculares deverão ser oferecidas em 124 

ensino remoto. Entretanto, o número de unidades em ensino remoto dependerá da manifestação 125 

docente, via autodeclaração, cujo prazo é até 17/12/2021, segundo plano de retorno presencial, 126 

aprovado pelo Conselho Universitário (resolução n. 023/UFSJ/Consu, de 2021). Ou seja, é possível 127 

que o horário ainda possa ser alterado, uma vez que otimizações de oferecimento de unidades 128 

curriculares em ensino remoto podem ainda ser realizadas como, por exemplo, o agrupamento de 129 

alguns dias dessa modalidade. Por fim, o coordenador informou que procurou atender a todas as 130 

solicitações de alteração que foram encaminhadas à secretaria integrada do campus (UFSJ/Sigra). 131 

Após a fase de esclarecimentos, o colegiado aprovou, por unanimidade, a proposta de horário para o 132 

1º semestre de 2022, conforme apresentado pelo coordenador. Em seguida, o coordenador encerrou 133 

a reunião, em função do término da pauta prevista. E para constar eu, Edgar Campos Furtado, lavrei 134 

a presente ata que, após ser aprovada, deverá ser assinada pelos presentes. Ouro Branco, 02 de 135 

dezembro de 2021. 136 

Prof. Edgar Campos Furtado/Coordenador ______________________________________________ 137 

Prof. Diego Raimundi Corradi/Vice Coordenador __________________________________________ 138 

Prof. Alex Vidigal Bastos/Membro Docente ______________________________________________ 139 

Prof. Guilherme Gomes da Silva/Membro Docente_________________________________________ 140 

Prof. Leonardo Alvarenga L. Santos/Membro Docente______________________________________ 141 
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Mateus Pinheiro Lima de Oliveira/Membro Discente________________________________________ 142 
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