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ATA DA 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA MECATRÔNICA 
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI – UFSJ 

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

sexagésima primeira 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, o vice coordenador, Prof. Diego Raimundi Corradi, os professores: Alex Vidigal Bastos, Guilherme 4 

Gomes da Silva, e Leonardo Alvarenga Lopes Santos, e o representante discente Mateus Pinheiro Lima de 5 

Oliveira. Após a confirmação de quórum, o coordenador iniciou a reunião propondo tempo máximo de duração 6 

em duas horas, sendo aprovado por unanimidade. O coordenador apresentou a ata da 46ª reunião 7 

extraordinária. A ata foi aprovada por unanimidade. O Coordenador apresentou a pauta prevista, ficando a 8 

mesma aprovada conforme a seguir. Item um – Análise Solicitações de Equivalência. O coordenador 9 

apresentou os seguintes requerimentos eletrônicos (RE) com solicitações de equivalência: RE n.º 97365/2020, 10 

do discente Saulo Sobral Rodrigues, que foi analisado pelo Prof. Edgar Furtado, sendo o parecer pelo 11 

indeferimento das equivalências solicitadas, uma vez que a UC Laboratório de Iniciação à Programação, não 12 

atende à resolução UFSJ/Conep n. 013, 29/04/2015, Art. 6º, inciso II (carga horária mínima). A UC Algoritmos 13 

para Engenharia, não atende à resolução UFSJ/Conep n. 013, 29/04/2015, Art. 4º, Caput, uma vez que tal UC 14 

foi utilizada e aprovada em outra solicitação de equivalência do mesmo discente, conforme memo. 15 

UFSJ/Cemec n. 09/2020. Após esclarecimentos, o colegiado aprovou o parecer. Em seguida, tratou-se do RE 16 

nº. 107919/2021, do discente Gustavo Almeida Silveira de Souza, que foi analisado pelo Prof. Diego Corradi, 17 

sendo o parecer pelo deferimento da equivalência solicitada. Após esclarecimentos, o colegiado aprovou o 18 

parecer. Item dois – Análise de Aproveitamento de Trabalho como TCC. O coordenador passou a palavra 19 

ao Prof. Guilherme Gomes, para apresentar o parecer sobre o RE n.° 107875/2021, do discente Higor da Silva 20 

Souza, que trata do pedido de aproveitamento de artigo em congresso como TCC. O Prof. Guilherme 21 

apresentou os documentos enviados pelo discente e ressaltou o mérito do trabalho realizado. Além disso, 22 

ressaltou que, apesar da norma de TCC ainda não estar em vigor, não haveria impedimento da aprovação do 23 

trabalho do discente como TCC, e que existe jurisprudência neste colegiado, com um caso anterior, cujo 24 

aproveitamento de artigo em congresso foi aprovado como TCC. O parecer do Prof. Guilherme Gomes foi pelo 25 

deferimento da solicitação do discente. Após a fase de esclarecimentos, o parecer foi aprovado por 26 

unanimidade. Item três – Ofertas de unidades curriculares em RER no curso de Engenharia Mecatrônica 27 

para o 1º semestre de 2021. O coordenador apresentou a necessidade do colegiado deliberar sobre o 28 

oferecimento de unidades curriculares na modalidade RER, uma vez que os semestres letivos na UFSJ 29 

tornaram a ser regulares. A oferta de unidades curriculares é deliberada pelo colegiado de curso, conforme 30 

resolução UFSJ/Conep n.º 008, de 12/02/2014, Art. 3º, § 1º. O Prof. Edgar apresentou a proposta do não 31 

oferecimento de unidades curriculares na modalidade RER, enquanto os semestres letivos na UFSJ ocorrerem 32 

na forma de ensino remoto. O Prof. Edgar ressaltou que não haverá prejuízos para os discentes, uma vez que 33 

o ensino remoto, além de contemplar todas as perspectivas da modalidade RER, ainda possibilita as 34 

avaliações serem realizadas de forma remota. Após a fase de esclarecimentos, o colegiado deliberou pelo não 35 

oferecimento de unidades curriculares na modalidade RER, no curso de engenharia mecatrônica, em 36 

semestres letivos de ensino remoto. Item quatro – Oferecimento de Turmas Extras no curso de 37 

Engenharia Mecatrônica para o 1º semestre de 2021. O Prof. Edgar apresentou a proposta de oferecimento 38 
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de três unidades curriculares extras no curso de engenharia mecatrônica, para o 1º semestre de 2021, sendo: 39 

(4.1) Empreendedorismo e Inovação, com 50 vagas distribuídas igualmente aos cursos de engenharia do 40 

campus Alto Paraopeba; (4.2) Algoritmos e Estrutura de Dados I, com 50 vagas distribuídas igualmente aos 41 

cursos de engenharia do campus Alto Paraopeba; (4.3) Cálculo Diferencial e Integral II, com 50 vagas 42 

distribuídas igualmente aos cursos de engenharia do campus Alto Paraopeba. O Prof. Edgar informou que 43 

entrará em contato com os outros coordenadores do campus Alto Paraopeba, para verificar o interesse em 44 

vagas para os respectivos alunos nestas turmas extras. Caso o coordenador não tenha interesse em vagas 45 

para a unidade curricular extra, essas vagas serão redistribuídas aos cursos que manifestaram interesse. Após 46 

a fase de esclarecimentos, o colegiado aprovou, por unanimidade, o oferecimento das três unidades 47 

curriculares extras, no curso de engenharia mecatrônica, para o 1º semestre de 2021, conforme proposto nos 48 

itens 4.1, 4.2 e 4.3. Item cinco – Critério de Prioridade para Classificação dos pedidos de Monitorias. O 49 

Prof. Edgar apresentou a necessidade de aprovação do critério de prioridade para classificação dos pedidos de 50 

monitoria, conforme edital UFSJ/Seaca n°. 004/2021. A proposta de critérios são: (1) elevado índice de 51 

reprovação; (2) apoio didático-acadêmico; (3) nivelamento didático; (4) complexidade do conteúdo 52 

programático das unidades curriculares; (5) número de alunos matriculados. Em função do prazo, para envio 53 

dos pedidos de monitoria do curso ao UFSJ/Seaca, o Prof. Edgar informou que irá elencar todos os pedidos 54 

que forem enviados à coordenação até 09/04/2021, conforme os critérios e, em seguida, encaminhará toda a 55 

documentação ao UFSJ/Seaca, conforme edital UFSJ/Seaca n°. 004/2021. Após a fase de esclarecimentos, o 56 

colegiado deliberou pela aprovação dos critérios de prioridades para classificação dos pedidos de monitoria 57 

propostos. Em seguida, o Prof. Edgar propôs ao colegiado a criação de uma comissão temporária para 58 

elaborar um ato normativo interno à coordenadoria, para se evitar a necessidade da aprovação desses critérios 59 

a cada semestre letivo de seleção de monitores. Após a fase de esclarecimentos, o colegiado aprovou, por 60 

unanimidade, a criação desta comissão temporária. Item seis – Análise de Planos de Ensino para o 1º 61 

semestre de 2021. O coordenador propôs que os planos de ensino fossem divididos em cinco conjuntos, e que 62 

cada membro docente do colegiado fizesse a análise de um conjunto. Os planos de ensino serão 63 

disponibilizados aos membros do colegiado, via compartilhamento no Google Drive. Além disso, o coordenador 64 

propôs que a análise dos planos de ensino seja sintetizada em uma tabela disponibilizada on-line, via Google 65 

Planilhas, aos membros do colegiado, baseada nos critérios descritos no Artigo 10º, da Resolução 66 

UFSJ/Conep n. 04, de 25 de março de 2021. Por fim, o coordenador propôs prazo para finalizar a análise em 67 

19/04/2021. Uma vez que o prazo máximo para atualização do site do curso é 23/04/2021, conforme calendário 68 

acadêmico para o ano de 2021. Após a fase de esclarecimentos, o colegiado aprovou, por unanimidade, a 69 

metodologia de análise proposta para os planos de ensino para o 1º semestre de 2021, no curso de 70 

Engenharia Mecatrônica. Item sete – Prioridade para inscrição na terceira etapa da inscrição periódica no 71 

curso de Engenharia Mecatrônica para o 1º semestre de 2021. O coordenador colocou em debate a 72 

realização da terceira etapa da inscrição periódica, para o primeiro semestre de 2021. Após a fase de 73 

esclarecimentos, o colegiado aprovou, por unanimidade, a realização da terceira etapa da inscrição periódica, 74 

em duas rodadas. A primeira com vagas destinadas exclusivamente aos discentes da Engenharia Mecatrônica, 75 

tendo como critérios de prioridade: (1.1) discentes do curso de engenharia mecatrônica/UFSJ, qualquer turno; 76 

(1.2) maior carga horária concluída no curso; (1.3) maior coeficiente de rendimento acadêmico; (1.4) matrícula 77 

mais antiga; (1.5) discente com maior idade. A segunda rodada, destinada ao preenchimento das vagas 78 
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restantes, tendo como prioridades: (2.1) discentes de outros cursos de engenharia da UFSJ, qualquer turno; 79 

(2.2) maior carga horária concluída no curso; (2.3) maior coeficiente de rendimento acadêmico; (2.4) matrícula 80 

mais antiga; (2.5) discente com maior idade. Em seguida, o Prof. Edgar propôs ao colegiado que a comissão 81 

temporária aprovada no item 05 também possa incluir no ato normativo, regras para a inscrição periódica em 82 

terceira etapa. Também neste caso, evita-se a necessidade da aprovação destes critérios de prioridades de 83 

inscrição a cada semestre letivo. Após a fase de esclarecimentos, o colegiado aprovou, por unanimidade, que a 84 

comissão temporária aprovada no item 5 também elabore ato normativo que contemple os critérios de 85 

prioridades de inscrição periódica em terceira etapa no curso de Engenharia Mecatrônica. Item oito – 86 

Relatório comissão temporária para estudar uma possível retomada das aulas de laboratórios no curso 87 

de engenharia mecatrônica. O Prof. Edgar apresentou o relatório da comissão para estudar uma possível 88 

retomada de aulas de laboratório, no curso de engenharia mecatrônica, caso o ensino remoto seja estendido 89 

além de abril/2021. O Prof. Edgar ressaltou que quatro unidades curriculares do curso, unicamente práticas, 90 

não têm previsão de oferecimento em ensino remoto, ou seja: (1) Circuitos Elétricos I – Prática (36h); (2) 91 

Eletrônica I – Prática (36h); (3) Eletrônica II – Prática (36h); (4) Laboratório de Máquinas e Acionamentos – 92 

(36h). Isso têm se tornado um problema com o aumento de semestres em ensino remoto. Em seguida, o Prof. 93 

Edgar apresentou as quatros decisões aprovadas pela comissão, ou seja: (I) a inviabilidade do oferecimento 94 

das supracitadas UCs práticas do curso no formato presencial. Em função do cenário atual da pandemia, da 95 

impossibilidade de adequações aos laboratórios e por primar pela segurança de todos os envolvidos no 96 

processo de ensino-aprendizagem (docentes, discentes, técnicos, etc.); (II) a adoção do ensino remoto para as 97 

supracitadas UCs a partir do 3º semestre de ensino remoto, que se inicia em 17/05/2021. Em função da 98 

necessidade de conclusão de curso de discentes, após o oferecimento de dois semestres em ensino remoto 99 

emergencial, durante o ano de 2020, os membros da comissão debateram sobre esta necessidade do ponto de 100 

vista da qualidade do ensino e do que é possível se fazer nesse cenário atual; (III) a adoção de pré-requisito 101 

para cursar as supracitadas UCs em ensino remoto a partir do 3º semestre de ensino remoto. Em função da 102 

realidade para o ano de 2021 na UFSJ, de adoção de ensino remoto, não mais emergencial, e para 103 

continuidade do curso, os membros da comissão debateram qual a melhor relação qualidade versus forma de 104 

oferecimento destas UCs supracitadas. O entendimento consenso foi de que o ensino remoto de unidades 105 

práticas em engenharia não é o ideal para a melhor qualidade, mas é o possível a ser feito neste cenário atual. 106 

Em seguida, o colegiado debateu para a adoção do pré-requisito de 3.204 horas (3960h – 200h (estágio) – 88h 107 

(atividades complementares) – 360h (10º semestre) – 108h (Trabalho de Conclusão de Curso)) para cursar as 108 

supracitadas UCs a serem oferecidas na modalidade de ensino remoto; (IV) o docente responsável pela UC de 109 

laboratório adotará o melhor formato de oferecimento em ensino remoto. Em função da adoção do ensino 110 

remoto para as supracitadas UCs, conforme encaminhamento II, a comissão discutiu diversas formas de 111 

oferecimento de unidades curriculares práticas em outras universidades. Foi debatido também a realidade de 112 

cada docente, incluindo a possibilidade de acesso aos laboratórios caso a pandemia seja controlada, acesso a 113 

softwares, entre outras questões. Ainda na fase de esclarecimentos, o Prof. Edgar solicitou que, no item III, a 114 

carga horária de pré-requisito seja reduzida de 3204 horas para 3060 horas. Nesse caso, deve ser descontada 115 

a carga horária das quatro unidades curriculares práticas, que não estão sendo oferecidas, ou seja, 144 horas. 116 

Após a fase de esclarecimentos, o colegiado aprovou, por unanimidade, o relatório da comissão temporária, 117 

com as quatro decisões propostas pela comissão temporária, bem como a redução da carga horária de pré-118 
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requisito para inscrição nestas unidades curriculares práticas para 3060 horas. Item nove – Análise da 119 

limitação da carga horária de matrícula do discente nos períodos remotos (2021/1 e 2021/2). O Prof. 120 

Edgar informou que, com a retomada dos semestres letivos regulares, o colegiado deve analisar a mantença 121 

ou não da limitação de carga horária de matrícula dos discentes da engenharia mecatrônica, que foi alterado 122 

para 288 horas nos semestres de ensino remoto emergencial. O Prof. Guilherme defendeu a não mantença 123 

dessa limitação, uma vez que os semestres letivos se tornaram regulares. Logo, aquele discente que está 124 

regular no curso pode, caso seja de interesse do mesmo, se manter regular, cumprindo a carga horária normal 125 

para o período, que é de 360 horas. O Prof. Leonardo Alvarenga enfatizou que o colegiado é o guardião da 126 

qualidade do curso, e diversos relatos de docentes são na direção da dificuldade de se realizar avaliações 127 

remotas. Além disso, observou-se o aumento considerável no índice de aprovação médio, conforme 128 

apresentado pelo Prof. Edgar, em estudo comparativo entre os semestres 2019/1 e o 1º semestre de Ensino 129 

Remoto Emergencial. Em seguida, a fala foi dada aos discentes presentes na reunião que foram unânimes na 130 

solicitação de não mantença da limitação da carga horária para matrícula em unidades curriculares. Após a 131 

fase de esclarecimentos, o colegiado aprovou, por unanimidade, a não limitação de carga horária para 132 

matrícula dos discentes no curso de engenharia mecatrônica no próximo semestre letivo de ensino remoto. 133 

Item dez – Análise da proposta de oferecimento de unidades da área de física para o curso de 134 

engenharia mecatrônica para o 1º semestre de 2021. O Prof. Edgar apresentou a proposta da Profa. Letícia 135 

de oferecimento de unidades curriculares da área de física para o curso de engenharia mecatrônica para o 1º 136 

semestre de 2021, ou seja: uma turma de fenômenos mecânicos, uma turma de fenômenos térmicos e fluidos, 137 

uma turma de física experimental, com reserva de metade das vagas para discentes da Engenharia de 138 

Telecomunicações, e uma turma de fenômenos eletromagnéticos, com reserva de metade das vagas para 139 

discentes da Engenharia de Telecomunicações. Após análise da proposta, o colegiado deliberou por solicitar a 140 

área de física o oferecimento de Fenômenos térmicos, ondulatórios e fluidos, conforme projeto pedagógico do 141 

curso (PPC), em vez da unidade curricular Fenômenos térmicos e fluidos, que foi oferecida nos semestres de 142 

ensino remoto emergencial. Isso se justifica em função da retomada dos semestres letivos regulares. Além 143 

disso, a unidade curricular de física experimental poderá ser oferecida aos discentes da engenharia 144 

mecatrônica como unidade curricular optativa. Em seguida, o coordenador informou que o teto da reunião havia 145 

sido atingido. E para constar eu, Edgar Campos Furtado, lavrei a presente ata que, após ser aprovada, deverá 146 

ser assinada pelos presentes. Ouro Branco, 08 de abril de 2021. 147 

Prof. Edgar Campos Furtado/Coordenador ______________________________________________________ 148 

Prof. Diego Raimundi Corradi/ Vice Coordenador _________________________________________________ 149 

Prof. Alex Vidigal Bastos/Membro Docente ______________________________________________________ 150 

Prof. Guilherme Gomes da Silva/Membro Docente_________________________________________________ 151 

Prof. Leonardo Alvarenga L. Santos/Membro Docente______________________________________________ 152 

Mateus Pinheiro Lima de Oliveira/Membro Discente _______________________________________________ 153 
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