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ATA DA 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA MECATRÔNICA 
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI – UFSJ 

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

sexagésima segunda 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 e Guilherme Gomes da Silva, e o representante discente Mateus 4 

Pinheiro Lima de Oliveira. O Prof. Edgar apresentou a justificativa de ausências do Prof. Diego Raimundi 5 

Corradi, em função de férias, e do Prof. Leonardo Alvarenga Lopes Santos, para tratamento de saúde. As 6 

justificativas foram aprovadas por unanimidade. Após a confirmação de quórum, o coordenador iniciou a 7 

reunião propondo tempo máximo de duração em duas horas, sendo aprovado por unanimidade. O coordenador 8 

apresentou a ata da 47ª reunião extraordinária. A ata foi aprovada por unanimidade. O Coordenador 9 

apresentou a pauta prevista, ficando a mesma aprovada conforme a seguir. Item um – Análise Solicitações 10 

de Equivalência. O coordenador apresentou os seguintes requerimentos eletrônicos (RE) com solicitações de 11 

equivalência: RE n.º 106121/2021, do discente Felipe Marques dos Santos, que foi analisado pelo Prof. Edgar 12 

Furtado, sendo o parecer pelo deferimento da equivalência solicitada. Após esclarecimentos, o colegiado 13 

aprovou o parecer. Em seguida, tratou-se do RE nº. 108634/2021, do discente Henrique Guimarães Santos, 14 

que foi analisado pelo Prof. Edgar Furtado. O discente solicitou a equivalência das unidades curriculares: 15 

Engenharia de Software e Inteligência Artificial, cursadas na modalidade de ensino a distância (EaD). O Prof. 16 

Edgar apresentou dois casos correlatos, que ocorreram na Engenharia Elétrica e na Engenharia Química, de 17 

solicitações de equivalência de discentes que cursaram unidades curriculares na modalidade EaD. No primeiro 18 

caso, o colegiado de Engenharia Elétrica indeferiu a solicitação do discente. Entretanto, o discente recorreu ao 19 

Conep, que deferiu o recurso do discente e obrigou a coordenação de engenharia elétrica a cadastrar as 20 

equivalências solicitadas pelo discente. De fato, na resolução UFSJ/Conep nº 013, de 29 de abril de 2015, não 21 

há restrições em relação à modalidade de oferecimento da unidade curricular. No segundo caso, a 22 

coordenação do curso de Engenharia Química recebeu instrução por comunicação eletrônica da Pró-reitoria 23 

Adjunta da UFSJ, enfatizando o fato da resolução de equivalência não diferenciar modalidade de oferta da 24 

unidade curricular. Na fase de esclarecimentos, o colegiado destacou que o projeto político-pedagógico do 25 

curso prevê unidades curriculares apenas na modalidade presencial. A equivalência com unidades na 26 

modalidade de ensino a distância, além de não estar em acordo com o PPC, pode gerar distorções em relação 27 

a forma de avaliação do aprendizado. O processo de avaliação no ensino à distância possui desafios muito 28 

distintos daquele na modalidade presencial. Além disso, o colegiado destacou a importância de apresentar este 29 

tema para análise do Conep. Após a fase de esclarecimento, o colegiado aprovou as equivalências solicitadas 30 

pelo discente, bem como a elaboração de um documento, a ser apresentado a posteriori ao colegiado, 31 

solicitando ao Conep alteração na resolução UFSJ/Conep nº 013, de 29 de abril de 2015, para considerar a 32 

modalidade de ensino da unidade curricular nos critérios de equivalência. Item dois – Análise dos Planos de 33 

Ensino para o 1º semestre de 2021. O coordenador passou a palavra ao Prof. Guilherme Gomes, para 34 

apresentar o parecer sobre a análise dos planos de ensino para o 1º semestre de 2021 (2021/1). O Prof. 35 

Guilherme ressaltou que a análise dos planos seguiu o procedimento definido pelo colegiado na 47º reunião 36 

extraordinária do colegiado de curso, tendo sido executada por todos os membros docentes do colegiado. Após 37 

a fase de esclarecimentos, o colegiado deliberou pela aprovação dos seguintes planos de ensino: Cálculo 38 
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Diferencial e Integral I; Sistemas Digitais; Algoritmos e Estruturas de Dados I; Química Geral; Química Geral 39 

Experimental; Introdução a Engenharia Mecatrônica; Metodologia Científica; Cálculo Diferencial e Integral II; 40 

Fenômenos Mecânicos; Algoritmos e Estruturas de Dados II; Geometria Analítica e Álgebra Linear; Indivíduos, 41 

Grupos e Sociedade Global; Ciência, Tecnologia e Sociedade; Cálculo Diferencial e Integral III; Fenômenos 42 

Térmicos, Ondulatório Fluídos; Programação Orientada a Objeto; Estatística e Probabilidade; Economia e 43 

Administração para Engenheiros; Equações Diferenciais A; Fenômenos Eletromagnéticos; Cálculo Numérico; 44 

Microprocessadores (Teoria e Prática); Materiais para Engenharia; Equações Diferenciais B; Projeto e 45 

Computação Gráfica I; Estática Aplicada às Máquinas; Meio Ambiente e Gestão para Sustentabilidade; 46 

Modelagem e Simulação de Sistemas Dinâmicos; Projeto e Computação Gráfica II; Mecânica dos Sólidos; 47 

Dinâmica Aplicada às Máquinas; Controle de Sistemas Dinâmicos; Informática Industrial; Mecanismos e 48 

Elementos de Máquinas; Controle Digital de Sistemas Dinâmicos; Laboratório de Máquinas e Acionamentos 49 

Elétricos; Eletrônica de Potência; Redes Industriais de Computadores; Mecânica Computacional; 50 

Instrumentação e Sistemas de Medidas; Controle Multivariável; Sistemas Embarcados; Sistemas Supervisórios; 51 

Sistemas Mecânicos; Introdução à Robótica; Integração de Sistemas Automatizados; Ciência de Dados: 52 

Introdução e Aplicações; Engenharia Financeira; Visão Computacional; Circuitos Elétricos - Teoria (72h - 53 

Teórica); Circuitos Elétricos - Prática (36h - Prática); Eletrônica I - Teoria (72h - Teórica); Eletrônica II - Teoria 54 

(36h - Teórica); Máquinas e Acionamentos Elétricos - Parte I (48h); Máquinas Elétricas - Parte II (36h); 55 

Empreendedorismo e Inovação; e Motores de Combustão interna. Item três – Deliberação sobre o pedido de 56 

membro da Comissão da Câmara de Ensino para debate sobre possível modificação da resolução 57 

Consu n. 04/2019, Art. 4º. O coordenador apresentou a demanda pela continuidade da análise deste item pelo 58 

colegiado. Na fase de esclarecimentos o Prof. Edgar apresentou o texto que a comissão da câmara de ensino 59 

aprovou, ou seja: “Podem concorrer à eleição para Coordenador e Vice coordenador de Curso os docentes do 60 

Quadro Permanente da Carreira do Magistério Superior da UFSJ em efetivo exercício, que ministram unidades 61 

curriculares no semestre em curso e/ou ministraram no semestre anterior, e com formação na mesma área do 62 

curso, mediante inscrição, consoante às normas estabelecidas no edital e nesta Resolução.” Durante a fase de 63 

debate, o Prof. Guilherme apresentou uma proposta de alteração do texto (alteração grifada), ou seja: “Podem 64 

concorrer à eleição para Coordenador e Vice coordenador de Curso os docentes do Quadro Permanente da 65 

Carreira do Magistério Superior da UFSJ em efetivo exercício, que ministram unidades curriculares no 66 

semestre em curso e ministraram no dois últimos semestres anteriores, e com formação na mesma área do 67 

curso, mediante inscrição, consoante às normas estabelecidas no edital e nesta Resolução.” Após a fase de 68 

esclarecimentos, o colegiado deliberou pela aprovação da proposta de alteração do Prof. Guilherme, por 69 

unanimidade e posterior encaminhamento ao relator da matéria no Conselho Superior da UFSJ. O prof. Alex, 70 

solicitou revisão do voto, no dia 14/05/2021, por meio de correio eletrônico, com o seguinte teor: “Após uma 71 

leitura mais atenciosa da MINUTA DE RESOLUÇÃO que rege sobre a modificação da resolução Consu n. 72 

04/2019, Art. 4º, eu Alex Vidigal, membro deste colegiado, gostaria de solicitar ao presidente deste colegiado 73 

uma retificação do meu voto referente ao item da pauta "Pedido de membro da Comissão da Câmara de 74 

Ensino para debate sobre possível modificação da resolução Consu n. 04/2019, Art. 4º", discutido na reunião 75 

do colegiado do dia 13/05/2021. Desta forma, gostaria de retificar que sou contra o parecer do relator, visto que 76 

este assunto já foi discutido amplamente pela comissão”. Logo, a proposta do Prof. Guilherme foi aprovada por 77 

três votos a fator e um contrário. Item quatro – Deliberação sobre pedido do Centro Acadêmico (Cameca) 78 
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para revisão de Planos de Ensino para o 1º semestre de 2021. O coordenador passou a palavra ao Prof. 79 

Alex para apresentar a análise do pedido de revisão de planos de ensino das unidades curriculares: Cálculo 80 

Diferencial e Integral I e Fenômenos Mecânicos. O centro acadêmico alega incoerências nesses planos de 81 

ensino em relação à resolução UFSJ/Conep nº 07, de 03/08/2020, nos artigos 11°, § 1º e § 2º, e artigo 12º. 82 

Dado o pedido de reavaliação dos planos de ensinos citados pelo CAMECA, inicialmente deve-se considerar 83 

que a resolução do CONEP Nº 007, de 3 de agosto de 2020 foi substituída pela RESOLUÇÃO No 004, de 25 84 

de março de 2021, o que nada altera o contexto do pedido, pois os parágrafos e artigos citados no pedido 85 

permanecem na resolução nova. Considerando os parágrafos e artigos citados, o Prof. Alex votou pelo 86 

indeferimento do pedido conforme as diretrizes da Resolução vigente. Apesar dos problemas socioeconômicos, 87 

pandemia, entre outros, o Art. 6º e os parágrafos § 1º e § 2º da resolução define que "A UFSJ deve manter a 88 

promoção de políticas que tenham como objetivo a inclusão de discentes em condições de vulnerabilidade 89 

social..." Item cinco – Relatório elaborado pelo Centro Acadêmico (Cameca) a partir da coleta de 90 

informações (críticas e sugestões) via formulário eletrônico em relação ao 2º ERE. O prof. Edgar 91 

apresentou o relatório elaborado pelo Centro Acadêmico (Cameca) a partir da coleta de críticas e sugestões 92 

em relação ao 2º ERE, a partir de um formulário eletrônico aplicado aos discentes. Na fase de esclarecimentos 93 

os pontos do relatório foram debatidos e analisados pelos membros do colegiado. O Prof. Edgar enalteceu 94 

essa ação do centro acadêmico, tendo como objetivo buscar realizar o retorno aos docentes de críticas e 95 

sugestões que podem aprimorar o processo ensino-aprendizagem. Em seguida, o Prof. Alex propôs que alguns 96 

pontos apresentados no relatório compusessem uma cartilha com sugestões de reflexão para aprimorar o 97 

processo ensino-aprendizagem. Após a fase de esclarecimentos, o colegiado aprovou encaminhar 98 

individualmente, aos docentes citados no relatório, os pontos relativos aos mesmos, bem como a elaboração 99 

de um documento-cartilha, pela secretaria integrada, com os pontos apresentados pelo relatório do Centro 100 

Acadêmico, eliminando-se referências a nomes/unidades acadêmicas, e encaminhamento aos docentes do 101 

curso. E para constar eu, Edgar Campos Furtado, lavrei a presente ata que, após ser aprovada, deverá ser 102 

assinada pelos presentes. Ouro Branco, 13 de maio de 2021. 103 

Prof. Edgar Campos Furtado/Coordenador ______________________________________________________ 104 

Prof. Diego Raimundi Corradi/ Vice Coordenador EM FÉRIAS                                                                                105 

Prof. Alex Vidigal Bastos/Membro Docente ______________________________________________________ 106 

Prof. Guilherme Gomes da Silva/Membro Docente_________________________________________________ 107 

Prof. Leonardo Alvarenga L. Santos/Membro Docente AUSÊNCIA JUSTIFICADA                                                 108 

Mateus Pinheiro Lima de Oliveira/Membro Discente _______________________________________________ 109 
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