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ATA DA 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA MECATRÔNICA 
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI – UFSJ 

 
Aos doze dias do mês de novembro de dois mil e vinte, às dez horas e trinta minutos, por videoconferência, 1 

iniciou-se a quinquagésima sétima reunião ordinária do Colegiado do Curso de Engenharia Mecatrônica, da 2 

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

Campos Furtado, os Professores: Alex Vidigal Bastos, Guilherme Gomes da Silva, Leonardo Alvarenga Lopes 4 

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

coordenador propôs tempo máximo de duração da reunião em uma hora e meia, sendo aprovado por 6 

unanimidade. O coordenador apresentou as atas da 56ª reunião ordinária e da 43ª reunião extraordinária. As 7 

atas foram aprovadas por unanimidade.  O Coordenador deu inicio a reunião expondo a pauta prevista, ficando 8 

a mesma aprovada conforme a seguir. Item um – Oferecimento de Química Geral Experimental para o 2º 9 

Semestre de ERE. O coordenador apresentou comunicação eletrônica da Profa. Ana Cláudia Silva Bernardes, 10 

em 09/11/2020, solicitando análise do colegiado em relação ao oferecimento da unidade curricular Química 11 

Geral Experimental, para os discentes da Engenharia Mecatrônica, no 2º semestre de Ensino Remoto 12 

Emergencial (ERE). Em seguida, o coordenador apresentou outra comunicação eletrônica da Profa. Ana 13 

Cláudia, de 11/11/2020, solicitando que, caso o oferecimento fosse aprovado, sejam criadas apenas duas 14 

turmas de 50 (cinquenta) alunos, uma para os discentes de 2020/1 e outra para a turma de 2020/2, em vez de 15 

quatro turmas de 25 (vinte e cinco) alunos, como é o padrão, ou seja, subturmas A e B, para os discentes de 16 

2020/1, e subturmas A e B, para os discentes 2020/2. Em seguida, o coordenador apresentou o plano de 17 

ensino da referida unidade curricular, enviado também pela Profa. Ana Cláudia, em terceira comunicação 18 

eletrônica, em 11/11/2020, com a metodologia e os critérios de avaliação a serem adotados para a realização 19 

das aulas práticas remotas. Em seguida, o colegiado debateu sobre: (i) a importância desta unidade curricular 20 

para o curso da mecatrônica; (ii) a viabilidade da realização de práticas de laboratório de química de forma 21 

remota, sem o uso de laboratórios virtuais; (iii) o processo de ensino/aprendizagem de laboratório na 22 

modalidade remota, entre outros aspectos. Após a fase de esclarecimentos, o colegiado deliberou que, por 23 

prudência, serão necessárias mais informações para continuar a análise sobre o oferecimento de Química 24 

Geral Experimental. Desta forma, o assunto foi retirado de pauta para ser novamente apreciado na próxima 25 

reunião do colegiado. Item dois – Análise de novas unidades curriculares optativas. O coordenador 26 

apresentou três novas unidades curriculares optativas para o curso de Engenharia Mecatrônica: “Eletrônica I – 27 

Teoria”, 72 horas, e “Eletrônica I – Prática”, 36 horas, ambas propostas pelo Prof. Cláudio Alexandre P. 28 

Tavares, e “Empreendedorismo e Inovação”, 36 horas, proposta pela Profa. Ana Maria Resende Santos. As UC 29 

de Eletrônica I – Teoria e de Eletrônica I – Prática, em conjunto, serão equivalentes à unidade curricular 30 

obrigatória “Eletrônica I”, da grade de Engenharia Mecatrônica, que não está sendo oferecida nos semestres de 31 

ensino remoto emergencial. Além disso, a unidade curricular optativa “Eletrônica I – Prática”, 36 horas, será 32 

oferecida apenas quando do retorno do ensino presencial. Após a fase de esclarecimentos, o colegiado 33 

aprovou, por unanimidade, as referidas unidades curriculares como optativas do curso de Engenharia 34 

Mecatrônica. Item três – Análise dos Planos de Ensino para o 2º Semestre de Ensino Remoto 35 

Emergencial – Curso de Engenharia Mecatrônica. O coordenador apresentou quarenta e quatro planos de 36 

ensino, que foram enviados pelos docentes, conforme solicitado pela secretaria integrada das coordenadorias 37 

de curso de graduação do CAP, de acordo com prazo estabelecido pelos coordenadores de curso de 38 
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graduação do CAP. Em seguida, o coordenador propôs que os planos fossem divididos em cinco conjuntos, e 39 

que cada membro docente do colegiado fizesse a análise de um conjunto. Os planos de ensino serão 40 

disponibilizados aos membros do colegiado via compartilhamento no Google Drive. Além disso, o coordenador 41 

propôs que a análise dos planos de ensino seja sintetizada em uma tabela disponibilizada on-line, via Google 42 

Planilhas, aos membros do colegiado, baseada nos critérios descritos no Artigo 10º, da Resolução 43 

UFSJ/Conep n. 07, de 03 de agosto de 2020. Por fim, o coordenador propôs prazo para finalizar a análise em 44 

18/11/2020. Após a fase de esclarecimentos, o colegiado aprovou, por unanimidade, a metodologia de análise 45 

proposta para os planos de ensino para o 2º semestre de ERE, no curso de Engenharia Mecatrônica. Item 46 

quatro – Outros assuntos. (4.1) O coordenador informou sobre o resultado do edital n. 47 

001/2020/UFSJ/PROEN/DIBIB, para aquisição de material bibliográfico. Todos os docentes da Engenharia 48 

Mecatrônica, que solicitaram livros à coordenação do curso, foram contemplados com, pelo menos, uma 49 

aquisição neste edital. O coordenador ressaltou que esse é um passo importante para sanar as deficiências de 50 

material bibliográfico do curso. (4.2) O coordenador informou que os processos sobre as resoluções internas de 51 

mérito acadêmico e de dispensa de cursar UC foram encaminhados para o UFSJ/Conep, via UFS/Soces, e 52 

para a UFSJ/Proen, respectivamente. (4.3) O coordenador informou que não houve resposta da UFSJ/Proen, 53 

até o momento, sobre a Proposta de destinação de vagas do curso de Eng. Mecatrônica para candidatos que 54 

foram premiados em olimpíadas científicas e/ou competições de conhecimento e/ou modalidades similares, a 55 

nível de ensino médio. E para constar eu, Edgar Campos Furtado, lavrei a presente ata que, após ser 56 

aprovada, deverá ser assinada pelos presentes. Ouro Branco, 12 de novembro de 2020. 57 

Prof. Edgar Campos Furtado/Coordenador ______________________________________________________ 58 

Profa. Rina Mariane Alves Dutra/Vice-coordenadora_______________________________________________ 59 

Prof. Alex Bastos Vidigal/Membro Docente_______________________________________________________ 60 

Prof. Guilherme Gomes da Silva/Membro Docente_________________________________________________ 61 

Prof. Leonardo Alvarenga L. Santos/Membro Docente______________________________________________ 62 

Mateus Pinheiro Lima de Oliveira/Membro Discente _______________________________________________ 63 
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