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ATA DA 52ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA MECATRÔNICA 
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI – UFSJ 

 
Aos dez dias do mês de junho de dois mil e vinte, às oito horas, por videoconferência, iniciou-se a 1 

quinquagésima segunda reunião ordinária do Colegiado do Curso de Engenharia Mecatrônica da Universidade 2 

Federal de São João del-Rei. Estavam presentes, sob a presidência do Coordenador Prof. Edgar Campos 3 

Furtado, os Professores: Alex Vidigal Bastos, Guilherme Gomes da Silva, e Rina Mariane Alves Dutra, e o 4 

representante discente Paulo Henrique Silva. O coordenador propôs tempo máximo de duração da reunião em 5 

uma hora e meia, sendo aprovado por unanimidade. O Coordenador deu inicio a reunião expondo a pauta 6 

prevista, ficando a mesma aprovada conforme a seguir. Item um – Proposta de resolução sobre TCC na 7 

Eng. Mecatrônica: O coordenador passou a palavra à Profa. Rina que relembrou pontos discutidos na 8 

trigésima oitava reunião extraordinária do colegiado, na qual esse assunto estava em pauta. Em seguida, a 9 

Prof. Rina continuou a apresentação da proposta de resolução, do ponto em que a análise havia sido 10 

interrompida na última reunião.  O colegiado seguiu deliberando ponto a ponto da proposta de resolução até 11 

finalizar a análise do texto base da resolução. Em seguida, a Profa. Rina propôs que na próxima reunião sejam 12 

apresentados os anexos da resolução, bem como que nesse intervalo, o texto base da resolução seja revisado 13 

pelos membros do colegiado, de forma que na próxima reunião, o texto final, juntamente com os 14 

complementos, possa ser deliberado pelo colegiado. Após a fase de esclarecimentos, o colegiado aprovou, por 15 

unanimidade, a proposta de encaminhamento da Profa. Rina. Item dois – Processos de prorrogação de 16 

prazo de integralização: O coordenador passou a palavra para a Profa. Rina, que esclareceu a todos o 17 

procedimento e documentos que são necessários nesse tipo de processo. Em seguida, o Prof. Edgar 18 

esclareceu também alguns pontos da nova resolução sobre prorrogação de prazo de integralização, ou seja, 19 

resolução UFSJ/Conep n. 27, de 16/12/2019, e da dificuldade operacional em termos de abertura de processos 20 

e elaboração do Histórico/Relato de vida acadêmica do aluno. De fato, essa atribuição era da UFSJ/Dicon e, 21 

após a resolução, passou a ser executada pela secretaria integrada das coordenações, que não recebeu 22 

treinamento para tal atribuição. Em seguida, a Profa. Rina leu os pareceres para os requerimentos eletrônicos 23 

(RE): (2.1) RE n. 99612-2020, discente Breno Augusto Milagres Ferreira. Parecer aprovado, sendo deferida a 24 

prorrogação em mais dois semestres letivos a partir de 2020/01-SM; (2.2) RE n. 99609-2020, discente Ighor 25 

Pignataro Oliveira. Parecer aprovado, sendo deferida a prorrogação em mais dois semestres letivos a partir de 26 

2020/01-SM; (2.3) RE n. 99914-2020, discente Loraydan Ribeiro Soares. Parecer aprovado, sendo deferida a 27 

prorrogação em mais um semestre letivo a partir de 2020/01-SM; (2.4) RE n. 99980-2020, discente Márcio 28 

Aurélio Halfeld Junior. Parecer aprovado, sendo deferida a prorrogação em mais um semestre letivo a partir de 29 

2020/01-SM. Em seguida o Prof. Edgar leu os pareceres para os requerimentos eletrônicos (RE): (2.5) RE n. 30 

99947/2020, discente Camilla Costa Pinto Fonseca. Parecer aprovado, sendo deferida a prorrogação em mais 31 

um semestre letivo a partir de 2020/01-SM; (2.6) RE n. 99993-2020, discente Luiz Felipe de Paiva Coelho. 32 

Parecer aprovado, sendo deferida a prorrogação em mais dois semestres letivos a partir de 2020/01-SM. Item 33 

três – Processos de Equivalência: Não houve tempo hábil em função do horário máximo da reunião ter sido 34 

atingido. Item quatro – Comissão especial temporária para elaboração da resolução para fornecimento 35 

de menção honrosa a aluno destaque: Não houve tempo hábil em função do horário máximo de reunião ter 36 

sido atingido. E para constar eu, Edgar Campos Furtado, lavrei a presente ata que, após ser aprovada, deverá 37 

ser assinada pelos presentes. Ouro Branco, 10 de junho de 2020. 38 
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