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ATA DA 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA MECATRÔNICA 
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI – UFSJ 

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

quinquagésima quarta 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 

três horas, sendo aprovado por unanimidade. O Coordenador deu inicio a reunião expondo a pauta prevista, 6 

ficando a mesma aprovada conforme a seguir. Item um – Critérios de oferecimento de UC, matrícula de 7 

alunos, entre outros para o primeiro semestre remoto emergencial. O coordenador apresentou a resolução 8 

UFSJ/Conep n. 07, de 03/08/2020, que regulamento o ensino remoto emergencial para os cursos de 9 

graduação da UFSJ durante o período de pandemia da doença Covid-19. Em especial, o artigo 7º, que 10 

estabelece a responsabilidade do colegiado em deferir ou indeferir quais unidades curriculares, previstas ou 11 

não na matriz curricular, serão ofertadas em caráter remoto emergencial, bem como outras questões. Em 12 

seguida, o coordenador apresentou o § 3º, do Art. 7º, que trata das informações nos planos de ensino. Foi 13 

discutida a possibilidade de se elaborar um modelo para o plano de ensino, contendo carga horária síncrona, 14 

assíncrona, metodologia, critério de avaliação, controle de frequência, dentre outros pontos, a ser enviado aos 15 

docentes do curso. Em seguida, o coordenador apresentou o § 5º, do Art. 7º, que trata da autonomia do 16 

colegiado em definir a carga horária máxima a ser cursada pelo discente ao longo do período emergencial. 17 

Após a fase de esclarecimentos, o colegiado aprovou, por unanimidade, limitar a carga horária máxima para 18 

inscrição do discente da Eng. Mecatrônica, nos semestres emergenciais, em 288 horas-aula (ha), excluindo-se 19 

a carga horária de Estágio Obrigatório e de Trabalho de Conclusão de Curso. Essa decisão foi baseada em 20 

recomendação do Núcleo de Ensino a Distância (Nead/UFSJ) e experiências de outras universidades. De fato, 21 

o Nead recomenda, no máximo, três unidades curriculares, em termos de ensino a distância. Apensar de 22 

Ensino à Distância ser diferente do Ensino Remoto Emergencial, a experiência do Nead é um fator importante. 23 

Além disso, tem-se percebido da experiência de outras universidades com ensino remoto, que manter a carga 24 

horária padrão do semestre presencial (360 ha) ou maior que a padrão, tem acarretado substanciais prejuízos 25 

de qualidade e de aprendizado. O colegiado entende os anseios e angústias dos discentes. Mas não se pode 26 

dar passos inseguros. Não se tem informação sobre a qualidade e a eficiência de aprendizado com o ensino 27 

remoto, pois é um contexto novo no curso de Eng. Mecatrônica. Assim, a decisão do colegiado preza pela 28 

preocupação com o processo de aprendizado. Além disso, o colegiado entende que a redução não foi elevada, 29 

considerando a carga horária de um período padrão. Casos especiais poderão ser analisados em separado 30 

pelo colegiado, como por exemplo, alunos próximos de formatura. Em seguida, o coordenador apresentou o § 31 

7º, do Art. 7º, que trata da definição de unidades curriculares a serem oferecidas aos discentes calouros de 32 

2020/1 e de 2020/2. Na fase de esclarecimentos, o colegiado debateu sobre as dificuldades inerentes na 33 

configuração do sistema Contac/UFSJ para realizar a matrícula de duas turmas de calouros, em turnos 34 

distintos. Em relação a esse parágrafo, o colegiado irá aguardar o oferecimento das unidades curriculares para 35 

estudar a distribuição de oferecimento entre as duas turmas de calouros. Em seguida, o coordenador 36 

apresentou o § 8º, do Art. 7º, que trata da aprovação dos planos de ensino das unidades a serem oferecidas. 37 

Após a fase de esclarecimentos, o colegiado deliberou pela elaboração de uma planilha online de controle dos 38 
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planos de ensino entregues, na qual os membros do colegiado terão acesso, de forma a dinamizar o processo 39 

de análise dos planos de ensino que forem sendo entregues. Item dois – Terceira etapa da inscrição 40 

periódica. O coordenador colocou em debate a realização da terceira etapa da inscrição periódica, para o 41 

primeiro semestre de ensino remoto emergencial (1º semestre de ERE). Após a fase de esclarecimentos, o 42 

colegiado aprovou, por unanimidade, a realização da terceira etapa da inscrição periódica, em duas rodadas. A 43 

primeira com vagas destinadas exclusivamente aos discentes da Engenharia Mecatrônica, tendo como critérios 44 

de prioridade: (1.1) discentes do curso de engenharia mecatrônica/UFSJ, qualquer turno; (1.2) maior carga 45 

horária concluída no curso; (1.3) maior coeficiente de rendimento acadêmico; (1.4) matrícula mais antiga; (1.5) 46 

discente com maior idade. A segunda rodada, destinada ao preenchimento das vagas restantes, tendo como 47 

prioridades: (2.1) discentes de outros cursos de engenharia da UFSJ, qualquer turno; (2.2) maior carga horária 48 

concluída no curso; (2.3) maior coeficiente de rendimento acadêmico; (2.4) matrícula mais antiga; (2.5) 49 

discente com maior idade. Além disso, o colegiado de curso aprovou, por unanimidade, a não quebra de pré-50 

requisito nas três etapas da inscrição periódica, para o 1º semestre de ERE. Item três – Exigência de EPI s 51 

para atividades de estágio. O coordenador apresentou o Art. 16º, da resolução UFSJ/Conep n. 07, 52 

03/08/2020, que trata da oferta de atividades práticas profissionais, campo de prática em saúde, internatos e de 53 

estágio. Na fase de esclarecimentos, o colegiado debateu sobre o impacto desse artigo em discentes do curso 54 

da Eng. Mecatrônica que estejam realizando ou irão realizar estágio supervisionado obrigatório. 55 

Especificamente, a exigência do colegiado de curso supervisionar e certificar a disponibilidade de 56 

equipamentos de proteção individual (EPIs) suficientes para discentes no campo de atuação (Art. 16º, § 2º). 57 

Após a fase de esclarecimentos, o colegiado aprovou a realização de uma consulta ao setor de estágio da 58 

UFSJ (UFSJ/Sesta) para esclarecer qual a ação que o colegiado deve ter em relação aos discentes do curso 59 

que estejam realizando ou que irão realizar estágio obrigatório, ou se tal artigo, na resolução citada, se aplica 60 

ao estágio obrigatório no curso de engenharia mecatrônica, oferecido por empresas ou profissionais 61 

autônomos externos à UFSJ. E para constar eu, Edgar Campos Furtado, lavrei a presente ata que, após ser 62 

aprovada, deverá ser assinada pelos presentes. Ouro Branco, 13 de agosto de 2020. 63 

Prof. Edgar Campos Furtado/Coordenador ______________________________________________________ 64 

Profa. Rina Mariane Alves Dutra/Vice-coordenadora_______________________________________________ 65 

Prof. Alex Bastos Vidigal/Membro Docente_____________________________________________________ 66 

Prof. Guilherme Gomes da Silva/Membro Docente________________________________________________ 67 

Paulo Henrique da Silva/Membro Discente ______________________________________________________ 68 
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