
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 
CAMPUS ALTO PARAOPEBA 

COORDENADORIA DO CURSO DE ENGENHARIA MECATRÔNICA  
 

Pág. 1 de 2 

ATA DA 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA MECATRÔNICA 
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI – UFSJ 

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

quinquagésima sexta 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, Leonardo Alvarenga Lopes Santos e 4 

Rina Mariane Alves Dutra, e o representante discente Mateus Pinheiro Lima de Oliveira. O coordenador propôs 5 

tempo máximo de duração da reunião em duas horas, sendo aprovado por unanimidade. O Coordenador deu 6 

inicio a reunião expondo a pauta prevista, ficando a mesma aprovada conforme a seguir. Item um – Análise 7 

de solicitações de equivalência. O coordenador apresentou os requerimentos eletrônicos (RE) de 8 

equivalências das discentes: RE n. 101705/2020 – Gabryella Barros Nahas Ribeiro (204450036). Equivalência 9 

deferida: Cálculo Diferencial e Integral I. RE n.1012019/2020 – Maria Carolina Silva Barreto (154450042). No 10 

requerimento a referida discente solicita a equivalência entre a UC Eletrônica II, Engenharia de 11 

Telecomunicações, oferecida no 1º semestre de ensino remoto emergencial, com UC Eletrônica II, Engenharia 12 

Mecatrônica. A discente alega que está com relatório de estágio terminado e que a não aprovação da 13 

equivalência acarretará aumento de, pelo menos, um ano para concluir o curso. Uma vez que a parte prática 14 

da UC Eletrônica II, na engenharia mecatrônica, será oferecida apenas no retorno do semestre presencial 15 

(ainda sem previsão de início). Além disso, a discente alega que o atraso irá causar a perda da possiblidade de 16 

cursar mestrado. Na fase de esclarecimento, o colegiado analisou a carga horária da discente e a possibilidade 17 

da mesma formar, caso seja aprovada em todas as UCs matriculadas, no fim deste 1º semestre de ERE. De 18 

fato, a discente apresenta condições de concluir o curso ao fim do semestre letivo atual. Entretanto, caso a 19 

equivalência não seja deferida, a discente terá que esperar o retorno do ensino presencial, para poder cursar a 20 

UC Eletrônica – Prática e, desta forma, concluir os requisitos para formatura no curso de Engenharia 21 

Mecatrônica. Face a essa situação inédita, de notório prejuízo à discente, que dependerá de cursar apenas 22 

uma UC de 36 horas, sem previsão de quando será oferecida, o colegiado entendeu mais prudente estabelecer 23 

um critério que possa ser usado em casos semelhantes. Caso o requerente tenha condições de formar, ao 24 

término do semestre letivo em ERE da solicitação, e necessite de cursar a UC Eletrônica II, poderá solicitar 25 

equivalência entre UC Eletrônica II da Eng. Mecatrônica, com UC Eletrônica II da Eng. de Telecomunicações, 26 

tendo a equivalência deferida, caso seja aprovado. Item dois – Proposta de resolução para regulamentar a 27 

premiação por mérito acadêmico de discentes do curso de graduação em Engenharia Mecatrônica da 28 

UFSJ. O coordenador apresentou a proposta de resolução que regulamenta a premiação por mérito acadêmico 29 

de discente do curso de graduação em Eng. Mecatrônica, elaborada pela comissão que trata desse tema. 30 

Durante a fase de esclarecimentos, foi debatido o artigo 1º, que trata da definição e dos requisitos da 31 

premiação. O coordenador solicitou a opinião do colegiado sobre qual deveria ser o foco da premiação, 32 

resumido em dois casos: (1) o melhor discente, dentre os que conseguirem os requisitos mínimos para a 33 

premiação; ou (2) agraciar a todos os discentes que conseguirem os requisitos mínimos. Ainda na fase de 34 

esclarecimentos, houve manifestação de todos os membros do colegiado, no sentido de ser mais adequado, 35 

para a realidade atual do curso, o segundo caso, ou seja, agraciar a todos os discentes que conseguirem os 36 

requisitos mínimos da premiação. De fato, no entendimento dos membros do colegiado, esse caso incentiva a 37 

cultura da excelência do aprendizado, da partilha do conhecimento, do conhecimento como uma construção 38 
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coletiva. Por outro lado, o primeiro caso incentiva a competição pura, podendo desestimular o discente a 39 

buscar um melhor desempenho acadêmico, ao perceber que tal prêmio será inatingível. Após a fase de 40 

esclarecimentos, o caso (2) foi aprovado por unanimidade. Em seguida o coordenador informou que a proposta 41 

será readequada para contemplar o caso aprovado em colegiado, sendo que a análise dos outros artigos 42 

continuará na próxima reunião de colegiado. Item três – Proposta de destinação de vagas do curso para 43 

candidato que foram premiados em olimpíadas científicas e/ou competições de conhecimento e/ou 44 

modalidades similares, a nível de ensino médio. O coordenador apresentou uma proposta feita pela Prof. 45 

Rina sobre a possibilidade de reserva de vagas para entrada no curso de Engenharia Mecatrônica de 46 

candidatos que foram premiados em olimpíadas científicas e/ou competições de conhecimento e/ou 47 

modalidades similares, a nível de ensino médio. Foi ressaltado por diversos membros do colegiado a 48 

importância dessa ação. Além disso, essa ação ocorre em outras universidades como, por exemplo, a UNIFEI. 49 

Na fase de esclarecimentos, o coordenador sugeriu uma consulta à Proen sobre a viabilidade dessa proposta 50 

de reserva de vagas e, caso viável, qual o procedimento necessário para implementação. Após a fase de 51 

esclarecimentos, o colegiado aprovou por unanimidade a consulta à Proen sobre a viabilidade da proposta de 52 

reserva de vagas para esses casos. Item quatro – Outros assuntos. (4.1) O coordenador apresentou 53 

informes sobre a exigência legal de inclusão de 10% da carga horária de atividades extensionistas nos cursos 54 

de graduação em engenharia. Essa ação irá demandar uma revisão do PPC. A congregação está analisando 55 

uma resolução que trata da adequação dos PPCs a essa exigência legal. O colegiado, em breve, terá que 56 

trabalhar nessa adequação. (4.2) Em seguida, o coordenador apresentou informes da reunião com a pró-57 

reitoria de Ensino de Graduação, realizada em 07/10/2020, por videoconferência. Conforme recomendado, as 58 

frequências devem ser lançadas conforme entrega das atividades semanais previstas e que o docente deve 59 

lançar semanalmente a carga horária de atividades síncronas e assíncronas, lançando presença nessas 60 

atividades, em caso de entrega pelo discente das atividades previstas. E para constar eu, Edgar Campos 61 

Furtado, lavrei a presente ata que, após ser aprovada, deverá ser assinada pelos presentes. Ouro Branco, 10 62 

de setembro 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 

Prof. Leonardo Alvarenga L. Santos/Membro Docente______________________________________________ 68 

Mateus Pinheiro Lima de Oliveira/Membro Discente _______________________________________________ 69 
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