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ATA DA 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA MECATRÔNICA 
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI – UFSJ 

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

sexagésima reunião ordinária do Colegiado do Curso de Engenharia Mecatrônica, da Universidade Federal de 2 

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

professores: Diego Raimundi Corradi, Guilherme Gomes da Silva, e Leonardo Alvarenga Lopes Santos, e o 4 

representante discente Mateus Pinheiro Lima de Oliveira. O professor Alex Vidigal informou ao coordenador 5 

que iria se atrasar para a reunião. Havendo a confirmação de quórum, o coordenador iniciou a reunião 6 

propondo tempo máximo de duração em uma hora e trinte minutos, sendo aprovado por unanimidade. O 7 

coordenador apresentou a ata da 59ª reunião ordinária. A ata foi aprovada por unanimidade. O Coordenador 8 

apresentou a pauta prevista, ficando a mesma aprovada conforme a seguir. Item um – Análise Solicitações 9 

de Equivalência. O coordenador apresentou os seguintes requerimentos eletrônicos (RE) com solicitações de 10 

equivalência: RE n.º 107489/2021, do discente Robert Kennedy Barbosa, que foi analisado pelo Prof. Edgar 11 

Furtado, sendo o parecer pelo deferimento da equivalência solicitada. Após esclarecimentos, o colegiado 12 

aprovou o parecer pelo deferimento do RE n.º 107489/2021. Em seguida, tratou-se dos RE nº. 106940/2021 e 13 

RE n.º 106952/2021, do discente João Victor Antunes Porfírio, que foram analisados pelo Prof. Leonardo 14 

Alvarenga. O requerimento RE n.º 106952/2021 foi indeferido, automaticamente, por não atender ao Art. 4º da 15 

resolução UFSJ/Conep n.º 013, de 29/04/2015. Na análise do requerimento RE n.º 106940/2021 foi identificada 16 

a necessidade de um estudo mais aprofundado, em função do Art. 7A° da resolução UFSN/Conep n. 21, de 17 

08/08/2018. Desta forma, a análise da solicitação do RE n.º 106940/2021 foi retirada de pauta para 18 

reapresentação em reunião futura do colegiado. A análise do RE n.º 107481/2021, do discente Daniel Levi 19 

Pereira Burgos, também foi retirada de pauta em função da ausência do relator, Prof. Alex Vidigal. Item dois – 20 

Análise Solicitações de Segunda Chamada de Avaliações. O coordenador passou a palavra ao Prof. 21 

Leonardo Alvarenga que apresentou os seguintes requerimentos eletrônicos (RE), com solicitações de 22 

segunda chamada de avaliações: RE n.º 107491/2021, do discente Frederico William de Souza Costa e RE n.º 23 

107589/2021, do discente Matheus Felipe da Silva Vieira. Na fase de esclarecimentos foi debatido pelo 24 

colegiado a necessidade de se analisar a viabilidade de uma regra para se analisar solicitações de segunda 25 

chamada de avaliação, durante os semestres de ensino remoto emergencial. A resolução UFSJ/Conep n. 07, 26 

de 08/08/2020, no Art. 11º, § 1º, não é conclusiva sobre essa questão. Além disso, conforme informado no site 27 

da UFSJ sobre ensino remoto, no documento de orientações e perguntas, disponível pelo link 28 

https://ensinoremoto.ufsj.edu.br/wp-content/uploads/2020/09/DOC_Conep.pdf, pergunta n.º 7: “A Resolução n.º 29 

012/2018 é válida para o período regular presencial. Para o Período de Ensino Remoto Emergencial deve-se 30 

observar a resolução 007/2020/CONEP. Conforme o Art. 18. da Resolução 007 que diz “Ao longo do período 31 

emergencial, poderão ser apresentadas propostas normativas complementares temporárias.”.” Nesse sentido, 32 

uma vez que a resolução UFSJ/Conep n.º 12, de 04/04/2018, ter validade apenas para o ensino presencial, e a 33 

resolução do ensino remoto UFSJ/Conep n.º 07, de 08/08/2020, não se conclusiva sobre a questão da 34 

segunda chamada de avaliação, e motivado por dois requerimentos de alunos do curso, o colegiado deliberou 35 

pela análise de uma regra para a análise de segunda chamada de avaliação o curso de engenharia 36 

mecatrônica, válida apenas para os semestres de ensino remoto emergencial. Após a fase de esclarecimentos, 37 

o colegiado aprovou, por unanimidade, que os professores Edgar Furtado e Leonardo Alvarenga elaborem uma 38 
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proposta de regulamentação para a segunda chamada de avaliação o curso de engenharia mecatrônica. Esta 39 

proposta deverá ser apresentada preferencialmente, na próxima reunião do colegiado. Item três – Pedido de 40 

membro da Comissão da Câmara de Ensino para debate sobre possível modificação da resolução 41 

Consu n. 04/2019, Art. 4º. O coordenador apresentou um breve histórico deste assunto ao Prof. Diego 42 

Corradi, novo membro do colegiado de curso, e por haver três reuniões com este tema em pauta, sendo que o 43 

mesmo não acompanhou a análise desde o início. Em seguida, o coordenador informou da necessidade de um 44 

encaminhamento para essa questão, em função dos prazos da comissão da câmara de ensino. Segundo o 45 

entendimento do Prof. Edgar, o caminho que parece ser o mais consistente é construir uma nova 46 

regulamentação, e que os requisitos para eleição do coordenador/vice coordenador devem ser regidos 47 

principalmente pelo envolvimento do docente com o curso. Além disso, afirmou que esse assunto é complexo 48 

uma vez que envolve todos os cursos da UFSJ. Em seguida, foi proposto que os membros do colegiado 49 

pensassem em propostas de diretrizes de redação para esta possível nova regra de eleição de 50 

coordenador/vice coordenador, para envio à comissão da câmara de ensino. Estas propostas deverão ser 51 

debatidas em uma próxima reunião do colegiado. colegiado. Item quatro – Outros assuntos. (4.1) Sobre os 52 

certificados do Evento: Semana da Mulher, organizado pelo Centro Acadêmico da Engenharia Mecatrônica, 53 

CAMECA, o coordenador informou que fez consulta à representação da Proex no campus, que informou que o 54 

certificado deverá ser emitido pela coordenação. Certificados emitidos pela Proex ocorrem apenas para 55 

projetos ou eventos de extensão aprovados na UFSJ/Proex. (4.2) O coordenador informou que o Cameca 56 

pretende realizar a Jornada da Engenharia Mecatrônica, durante o primeiro semestre de 2021. (4.3) O 57 

coordenador informou que o Cameca pretende realizar a Semana de Engenharia Mecatrônica, durante o 58 

segundo semestre de 2021. O coordenador informou também que convidou o Prof. Diego Corradi, vice 59 

coordenador do curso, para participar da organização da semana de engenharia junto com o Cameca. (4.4) O 60 

coordenador informou que o Cameca está finalizando a criação da lista de discussão de ex-alunos do curso. O 61 

coordenador enfatizou a importância desta ação como uma forma de se criar um canal de comunicação entre a 62 

coordenação do curso e os egressos, sendo esta ação uma exigência das Diretrizes Curriculares Nacionais 63 

dos cursos de Engenharia. Em seguida, o coordenador informou que o teto da reunião havia sido atingido, e 64 

constatou que o Prof. Alex Vidigal não conseguiu chegar a tempo para a reunião. E para constar eu, Edgar 65 

Campos Furtado, lavrei a presente ata que, após ser aprovada, deverá ser assinada pelos presentes. Ouro 66 

Branco, 11 de março de 2021. 67 

Prof. Edgar Campos Furtado/Coordenador ______________________________________________________ 68 

Prof. Diego Raimundi Corradi/ Vice Coordenador _________________________________________________ 69 

Prof. Alex Bastos Vidigal/Membro Docente AUSÊNCIA INJUSTIFICADA_______________________________ 70 

Prof. Guilherme Gomes da Silva/Membro Docente_________________________________________________ 71 

Prof. Leonardo Alvarenga L. Santos/Membro Docente______________________________________________ 72 

Mateus Pinheiro Lima de Oliveira/Membro Discente _______________________________________________ 73 
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