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ATA DA 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA MECATRÔNICA 
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI – UFSJ 

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

quinquagésima nona 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 Leonardo Alvarenga Lopes Santos, 4 

e o representante discente Mateus Pinheiro Lima de Oliveira. O coordenador propôs tempo máximo de duração 5 

da reunião em duas horas, sendo aprovado por unanimidade. O coordenador apresentou a ata da 45ª reunião 6 

extraordinária. A ata foi aprovada por unanimidade. O Coordenador deu inicio a reunião expondo a pauta 7 

prevista, ficando a mesma aprovada conforme a seguir. Item um – Apresentação do Relatório de Atividades 8 

da Coordenação do Curso, ano base 2020. O coordenador, no uso da palavra, apresentou o relatório de 9 

atividades da coordenação do curso, referente a 2020. Foram apresentadas as diversas atividades, divididas 10 

em ações: da coordenação, do colegiado, do Núcleo Docente Estruturante (NDE), de marketing e divulgação 11 

do curso. Além da apresentação da gestão dos recursos financeiros. O coordenador esclareceu que esse é a 12 

primeira vez do relatório nesse formato, e haverá melhorias no relatório para os próximos anos. Ainda na fase 13 

de esclarecimentos foi solicitada a inclusão nos próximos relatórios das ações relacionadas às equipes de 14 

competições associadas ao curso, descrição de ações em conjunto com o centro acadêmico (Cameca) e com a 15 

Empresa Junior da Eng. Mecatrônica (Tristate). O coordenador informou que essas ações serão incorporadas 16 

no relatório de 2021. Item dois – Solicitação do discente Walif Marcos Vieira Duarte (184450025) sobre 17 

revisão de status de reprovação na UC Cálculo Diferencial e Integral I, no 1º semestre de ERE. O 18 

coordenador passou a palavra ao professor Guilherme Gomes para apresentação do parecer sobre o caso. Em 19 

seguida, o Prof. Guilherme, no uso da palavra, fez a leitura do parecer. O voto do relator foi: Diante do exposto 20 

no mérito, o professor da disciplina divulgou os critérios para fins de avaliação e frequência e estes estão de 21 

acordo com a resolução da UFSJ que trata do ensino remoto emergencial. Ressalto as dificuldades de acesso 22 

à internet enfrentadas pelo aluno, entretanto, cabe ao professor julgar as devidas exceções às normas 23 

estabelecidas e a possibilidade de alteração de prazos, conforme resolução em questão. Segundo a análise 24 

realizada, o professor não infringiu as normas da UFSJ e, portanto, não vejo meios do colegiado de curso 25 

interferir na liberdade de cátedra do docente. Dessa forma, voto pela manutenção da reprovação do aluno Walif 26 

Marcos, matrícula 184450025. Este é meu parecer salvo melhor juízo. Na fase de esclarecimentos o colegiado 27 

debateu sobre a liberdade de cátedra do docente, o respeito às resoluções da UFSJ, bem como sobre a 28 

importância da análise das situações com bom senso, no que tange às possíveis situações novas, com o 29 

ensino remoto, e o processo de adequação e limitações de todos os envolvidos, docentes e alunos. O debate 30 

alcançou o auge quando todos os presentes manifestaram a importância da empatia na práxis docente. Em 31 

síntese, o colegiado compreendeu que a situação em questão poderia alcançar um outro desfecho, mais 32 

simples, dentro da esfera de atuação esperada de todos os professores que lecionam para o curso de 33 

engenharia mecatrônica: a da empatia. Mas, havendo uma resolução que não foi descumprida por parte do 34 

professor, não havia razões suficientes para que o colegiado infringisse a liberdade de cátedra docente. 35 

Encerrada a fase de esclarecimentos, o coordenador colocou em votação o parecer, que foi aprovado por 36 

quatro votos a favor e uma abstenção. Em seguida, o coordenador propôs que fosse quebrado o pré-requisito 37 

para que discente, se for de interesse, possa cursar Cálculo Diferencial e Integral II, ainda no 2º Semestre de 38 
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Ensino Remoto Emergencial, uma vez que o discente foi reprovado em Cálculo Diferencial e Integral I por 39 

frequência e não por nota. O colegiado reconhece que, apesar do docente ter liberdade de cátedra e que 40 

respeitou as regras da UFSJ, o aluno demostrou mérito ao cursar a unidade curricular. A proposta de quebra 41 

de pré-requisito foi aprovada por unanimidade. Item três – Evento Semana da Mulher – Organizado pelo 42 

Centro Acadêmico de Engenharia Mecatrônica (Cameca). O coordenador apresentou o objetivo e a 43 

programação para o evento Semana e Mulher, organizado pelo Centro Acadêmico de Engenharia Mecatrônica 44 

(Cameca), e informou que é necessário a aprovação do evento, pelo colegiado, para a emissão de certificados 45 

com a assinatura e carimbo da coordenação. Na fase de esclarecimentos, o coordenador ressaltou a 46 

importância do evento, parabenizando a ação do Cameca e sugerindo que seja uma ação permanente no 47 

curso. O reconhecimento da importância do evento também foi manifestado por todos os membros do 48 

colegiado. O coordenador apresentou a dúvida sobre qual instância seria mais adequada para a emissão do 49 

certificado, se a Pró-Reitoria de Extensão (Proex) da UFSJ ou a coordenação de curso, em função da 50 

amplitude do evento. O coordenador se comprometeu a conversar com a representação da Proex no campus 51 

de forma a dirimir essa dúvida. Após a fase de esclarecimentos, o coordenador colocou em votação a 52 

aprovação do evento, como uma ação associada ao curso, e a consulta sobre a emissão do certificado. Esse 53 

encaminhamento foi aprovado por unanimidade pelo colegiado. Item quatro – Pedido de membro da 54 

Comissão da Câmara de Ensino para debate sobre possível modificação da resolução Consu n. 55 

04/2019, Art. 4º. O coordenador retomou a discussão desse assunto, iniciada na 58ª reunião Ordinária do 56 

Colegiado de Curso. O coordenador como membro da comissão proposta pela Câmara de Ensino para analisar 57 

pedido de modificação da resolução Consu n. 04/2019, apresentou ao colegiado o pedido de modificação da 58 

resolução Consu n. 04/2019, Art. 4°, que trata dos candidatos a coordenador e vice coordenador de curso de 59 

graduação da UFSJ. O coordenador, novamente, enfatizou que a ideia é coletar sugestões do colegiado para 60 

levar tais sugestões à comissão, uma vez que esse assunto é de fundamental interesse dos cursos de 61 

graduação. Em seguida, o professor Guilherme fazendo uso da palavra  afirmou ser contrário ao retorno da 62 

redação antiga do Art. 4° da resolução Consu n. 04/2019, uma vez que essa redação permite a ocorrência de 63 

diversas situações indesejadas como, por exemplo, a não representatividade no colegiado de curso de 64 

departamento que congrega a maioria dos docentes que lecionam no ciclo profissionalizante, a eleição de 65 

coordenadores de curso não lecionam no curso e portanto não possuem qualquer vínculo ou identidade com o 66 

curso coordenado, entre outros. Reconheceu que a redação atual é restritiva, no sentido de limitar os possíveis 67 

docentes candidatos a coordenadores de curso, mas que estes candidatos possuem vínculo com o curso 68 

coordenado. O prof. Guilherme afirmou ser favorável à construção de uma nova redação para o artigo em 69 

questão, de forma a permitir que todos os docentes que tenham identidade com determinado curso possam ser 70 

candidatos a coordenador. Em seguida, o professor Leonardo Alvarenga fazendo uso da palavra descreve: 71 

“Após análise dos documentos: A) MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 66/2020 - DTECH (12.27) (Identificador: 72 

202131584); B) RESOLUÇÃO No 022, de 11 de junho de 2007; C) Processo 23122.005068/2017-51 e a D) 73 

RESOLUÇÃO Nº 004, de 25 de fevereiro de 2019, concluiu que o mérito defendido no memorando (A) está 74 

correto. De fato, a mudança que resultou na nova resolução (D) fere letalmente o princípio da isonomia entre 75 

servidores que percorrem a mesma carreira docente, no magistério superior, criando uma disparidade anômala 76 

e injustificável, cujas consequências entre outras, estão bem descritas no texto original do memorando (A). Ele 77 

citou exemplos nominais de colegas que já desempenharam as funções de coordenador e vice coordenador de 78 
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curso, que por haverem migrado de departamento, simplesmente não poderiam novamente, segundo a atual 79 

resolução, a concorrer aos referidos cargos. Observou ainda que a possível causa deste equivoco tenha 80 

origem em um relato inconclusivo e estranho, pouco explanativo (pagina 11), em tudo divergente da proposta 81 

do próprio processo (C) descrito na página 2. O referido professor, invocando o princípio da justiça conclamou 82 

todo o colegiado a fazer uma menção contra a manutenção da atual redação do texto, asseverando que 83 

situações equivocadas pretéritas jamais poderiam embasar uma resolução que versa sobre tema tão 84 

fundamental quanto este. Os erros devem sempre ser encarados como escola e graves exceções no processo 85 

de desenvolvimento institucional, jamais podem vir a se tornar a regra. Por último o professor Leonardo fez 86 

questão de ressaltar o excelente trabalho que vem sendo realizado na coordenação do curso de engenharia 87 

mecatrônica e que esta sim, é a única maneira democrática de garantir a perpetuação de uma gestão positiva, 88 

inspirando, pelos exemplos e legados que resultaram no crescimento e desenvolvimento do curso, o 89 

alinhamento e um olhar convergente e progressivo nas novas gestões vindouras.” Em seguida, o coordenador 90 

fazendo uso da palavra, enfatizou que a regra antiga, de 2007, transferia para a congregação a decisão sobre 91 

análise se a pós-graduação de possíveis candidatos a coordenador/vice coordenador eram, de fato, afins ao 92 

curso. Pela diversidade de áreas representadas na congregação, essa tarefa se tornava complexa e, por 93 

vezes, chegava-se em impasses que culminavam em questões políticas e pessoais, ou seja, em discussões 94 

infrutíferas, que se afastavam de questões técnicas e impessoais. Além disso, a regra antiga foi concebida em 95 

um contexto da UFSJ antes da expansão, ou seja, a universidade estava em um contexto muito diferente do 96 

atual. Por exemplo, antes de 2008 haviam dois cursos de engenharia na UFSJ. Após a expansão (2008), a 97 

UFSJ passou a onze cursos de engenharia. Por outro lado, a nova regra (de 2019) também apresenta 98 

assimetrias importantes como, por exemplo, docentes do Departamento de Ciências Térmicas e dos Fluidos 99 

(Dctef), que tem notória atuação na área profissional da engenharia mecânica, não poderem se candidatar ao 100 

cargo de coordenador/vice coordenador. O coordenador enfatiza que, em sua opinião, frente aos problemas 101 

apontados para a regra anterior (2007) e para a regra atual (2019), o caminho mais adequação é buscar a 102 

escrita de uma terceira regra, que tenha como preocupação habilitar candidatos a coordenador/vice 103 

coordenador que tenham envolvimento com o curso, em especial a parte de formação profissional. Em 104 

seguida, o coordenador informou que o teto da reunião havia sido atingido. E para constar eu, Edgar Campos 105 

Furtado, lavrei a presente ata que, após ser aprovada, deverá ser assinada pelos presentes. Ouro Branco, 02 106 

de fevereiro de 2021. 107 

Prof. Edgar Campos Furtado/Coordenador ______________________________________________________ 108 

Prof. Alex Bastos Vidigal/Membro Docente_______________________________________________________ 109 

Prof. Guilherme Gomes da Silva/Membro Docente_________________________________________________ 110 

Prof. Leonardo Alvarenga L. Santos/Membro Docente______________________________________________ 111 

Mateus Pinheiro Lima de Oliveira/Membro Discente _______________________________________________ 112 
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