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ATA DA 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA MECATRÔNICA 
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI – UFSJ 

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

sexagésima terceira 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, Diego Raimundi Corradi, Guilherme Gomes da Silva, e Leonardo 4 

Alvarenga Lopes Santos e o representante discente Mateus Pinheiro Lima de Oliveira. Após a confirmação de 5 

quórum, o coordenador iniciou a reunião propondo tempo máximo de duração em duas horas, sendo aprovado 6 

por unanimidade. O coordenador informou que enviará a minuta da ata da 48ª reunião extraordinária 7 

juntamente com a minuta da ata desta reunião, para discussão e aprovação em próxima reunião do colegiado.  8 

ata foi aprovada por unanimidade. Em seguida, o coordenador apresenta os informes, passando a palavra ao 9 

Prof. Leonardo Alvarenga que atualmente colabora na instituição como Membro deste Colegiado 10 

concomitantemente como Conselheiro do UFSJ/Conep, que faz uma breve apresentação sobre os conteúdos 11 

tratados na reunião de trabalho ocorrida no último dia 30/06 entre o UFSJ/Conep e a Congregação da Proen. 12 

Ele informou que a reunião teve o objetivo de estabelecer uma aproximação entre estas duas estâncias pois, 13 

em algumas matérias nem sempre houve consenso. Durante a reunião o Conselheiro leu as atribuições 14 

estatutárias de ambas as estâncias. O Conselheiro informou que o UFSJ/Conep estava trabalhando para 15 

modificar a Resolução n. 04/2021 especificamente no que se refere à modificação da oferta de encargos a ser 16 

facultativa por parte dos professores o que estava gerando várias consequências prejudiciais a muitos cursos 17 

na instituição. O Conselheiro citou ainda a importância do trabalho realizado pela Coordenadoria bem como 18 

deste Colegiado, uma vez que embora nos períodos emergenciais a oferta de encargos fosse facultado aos 19 

docentes, no Curso de Engenharia Mecatrônica não havia praticamente nenhum caso de atraso das atividades 20 

por professores que não oferecessem encargos. Questionado pelo Prof. Guilherme quanto às características 21 

do período de Reposição (Artigo 8° da resolução UFSJ/Conep n. 04/21), o Conselheiro informou que caberia a 22 

cada Unidade Acadêmica (no nosso caso os Departamentos) junto às Coordenadorias de Cursos construir uma 23 

proposta viável tendo em vista o cenário de cada realidade. Acrescentou ainda que mesmo que todos os 24 

encargos tenham sido ministrados provavelmente ainda existe um passivo formado por alunos que não 25 

matricularam em unidades curriculares por força da pandemia que lhes eram garantidos a devida reposição e 26 

que espera que o UFSJ/Conep venha a emitir nova Resolução disciplinando a questão das reposições. O 27 

debate prossegui para uma análise do quadro imposto pela pandemia e as novas resoluções que nasceriam no 28 

Conep para trazer a universidade mais próxima de um panorama onde a volta as atividades presenciais se 29 

aproximam. Em seguida, o Coordenador apresentou a pauta prevista, ficando a mesma aprovada conforme a 30 

seguir. Item um – Análise da solicitação de homologação de planos de ensino. O coordenador informou 31 

sobre a necessidade de homologação de planos de ensino de semestres anteriores a 2020, que ainda não 32 

foram encontrados no arquivo físico e, também, pela urgência no envio desses documentos a discentes que 33 

solicitaram. Os planos de ensino apresentados pelo coordenador foram das unidades curriculares: Algoritmos e 34 

Estrutura de Dados I; Cálculo Diferencial e Integral I; Química Geral; Química Geral Experimental, ministradas 35 

no 1º semestre de 2016; Fenômenos Mecânicos, ministrada no 2º semestre de 2016; e Fenômenos Térmicos, 36 

Ondulatórios e Fluidos, ministrada no 1º semestre de 2017. Após a fase de esclarecimentos, o colegiado 37 

aprovou a homologação dos planos de ensino apresentados, por unanimidade. Item dois – Análise de 38 
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Equivalência. O Prof. Edgar apresentou o seguinte requerimento eletrônico (RE) com solicitações de 39 

equivalência: RE n.º 108902/2021, do discente Wilson de Paula Gonçalves. O parecer apresentado foi pelo 40 

indeferimento da solicitação, uma vez que não atendia a resolução UFSJ/Conep n. 013, de 29/04/2015, Art. 6º, 41 

inciso I. Após a fase de esclarecimentos, o colegiado aprovou o parecer, por unanimidade. Item três – Revisão 42 

das resoluções internas do colegiado para atendimento à resolução UFSJ/Consu n. 020/2020. O Prof. 43 

Edgar informou da obrigatoriedade de adequação de algumas resoluções do colegiado de forma a convertê-las 44 

em instruções normativas, conforme resolução UFSJ/Consu n.º 20/2020. Atualmente, o curso de engenharia 45 

mecatrônica está com quatro resoluções internas em vigor: UFSJ/Cemec n.º 01/2019, sobre estágio 46 

supervisionado, UFSJ/Cemec n.º 01/2020, que trata do trabalho de conclusão de curso, UFSJ/Cemec n.º 47 

02/2020, que trata da dispensa de cursar unidades curriculares, e UFSJ/Conep n.º 021/2020, que trata da 48 

menção honrosa a aluno por mérito acadêmico. Destas quatro, apenas a resolução que trata da menção 49 

honrosa a aluno por mérito acadêmico está de acordo com a resolução do UFSJ/Consu, por ser uma resolução 50 

de um conselho superior da UFSJ. Além disso, o coordenador entende que a resolução UFSJ/Cemec n.º 51 

02/2020 está fortemente alinhada com a resolução UFSJ/Conep n.º 013/2018, não sendo tarefa complexa a 52 

conversão para instrução normativa. Por outro lado, existe uma resolução do UFSJ/Conep que trata dos 53 

estágios supervisionados, que é posterior à resolução UFSJ/Cemec N. 01/2019, ou seja, provavelmente haverá 54 

diversas adequações para a conversão em instrução normativa. O caso mais crítico é a resolução interna sobre 55 

trabalho de conclusão de curso, uma vez que parece não haver normativa aprovada em conselhos superiores 56 

relacionado exclusivamente com esse tema. Mesmo no projeto pedagógico do curso não há menção sobre a 57 

possibilidade de normativa de procedimentos a ser elaborada pelo colegiado. Diante desse cenário, o Prof. 58 

Guilherme propôs uma consulta ao Gabinete da Reitoria sobre a possibilidade de encaminhamento das normas 59 

de Trabalho de conclusão de curso ao CONEP/UFSJ para análise e aprovação deste conselho. O 60 

encaminhamento se baseia na necessidade das normas se tornarem uma resolução para o curso de 61 

mecatrônica, uma vez que contém condições específicas do curso de engenharia mecatrônica para a 62 

realização de TCC e pelo fato de não haver na UFSJ uma resolução que norteie a realização desse tipo de 63 

atividade. O prof. Guilherme sugeriu ainda o envio do questionamento ao Gabinete de como deverá ser o 64 

procedimento caso alguma instrução normativa do colegiado de curso contenha alguma condição específica 65 

para o curso, principalmente em casos omissos nas resoluções da UFSJ. Existe a necessidade de 66 

esclarecimentos sobre a competência do colegiado em criar normas específicas para o curso e qual o 67 

procedimento deverá ser adotado para tais normas terem validade. Após a fase de esclarecimentos, o 68 

colegiado aprovou, por unanimidade, o encaminhamento proposto pelo Prof. Guilherme. Item quatro – 4) 69 

Proposta de Instrução Normativa para Regulamentação de Aproveitamento e Validação de Estágio para 70 

TCC do Curso de Engenharia Mecatrônica. O coordenador passou a palavra ao Prof. Alex Vidigal para 71 

apresentar a proposta de instrução normativa para regulamentação de aproveitamento e validação de estágio 72 

para TCC do curso de engenharia mecatrônica. O Prof. Alex iniciou a apresentação do documento 73 

esclarecendo item a item da proposta. Durante a apresentação, membros do colegiado contribuíram para a 74 

proposta e houve consenso da vantagem em unificar a normativa proposta com a resolução UFSJ/Cemec n. 75 

01/2019, que trata do estágio supervisionado na engenharia mecatrônica, uma vez que diversos itens estavam 76 

contemplados na resolução existente. Desta forma, ainda na fase de esclarecimentos, o Prof. Alex propôs 77 

unificar essa normativa com a resolução UFSJ/Cemec n.º 01/2019, bem como tratar também da possível 78 
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conversão desta em instrução normativa, conforme resolução UFSJ/Consu n.º 020/2020. Após a fase de 79 

esclarecimentos, o colegiado aprovou por unanimidade o encaminhamento sugerido pelo Prof. Alex. E para 80 

constar eu, Edgar Campos Furtado, lavrei a presente ata que, após ser aprovada, deverá ser assinada pelos 81 

presentes. Ouro Branco, 08 de julho de 2021. 82 

Prof. Edgar Campos Furtado/Coordenador ______________________________________________________ 83 

Prof. Diego Raimundi Corradi/ Vice Coordenador ___________                                                                               84 

Prof. Alex Vidigal Bastos/Membro Docente ______________________________________________________ 85 

Prof. Guilherme Gomes da Silva/Membro Docente_________________________________________________ 86 

Prof. Leonardo Alvarenga L. Santos/Membro Docente ______________________                                                 87 

Mateus Pinheiro Lima de Oliveira/Membro Discente _______________________________________________ 88 
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