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ATA DA 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA MECATRÔNICA 
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI – UFSJ 

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

sexagésima quarta 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: Diego Raimundi Corradi, Guilherme Gomes da Silva, e Leonardo Alvarenga Lopes 4 

Santos e o representante discente Mateus Pinheiro Lima de Oliveira. Após a confirmação de quórum, o 5 

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

unanimidade. O coordenador apresentou a minuta da ata da 63ª reunião ordinária do colegiado. A ata foi 7 

aprovada por unanimidade. Em seguida, o coordenador apresentou justificativa de ausência do Prof. Alex 8 

Vidigal Bastos, em função de estar acompanhando esposa em consulta médica. A justificativa foi aprovada por 9 

unanimidade. Em seguida, o coordenador apresentou informes da reunião da congregação, no que tange o 10 

esforço desta em analisar uma série de mudanças de resoluções face à iminência da implantação do novo 11 

sistema de gestão acadêmica, o Sigaa. Em seguida, o coordenador passou a palavra ao Prof. Leonardo 12 

Alvarenga que atualmente colabora na instituição como Membro deste Colegiado concomitantemente como 13 

Conselheiro do UFSJ/Conep. O professor Leonardo informou que a última reunião foi marcada por um relato 14 

decisivo sobre a questão da obrigatoriedade dos professores da UFSJ lecionarem no mínimo as 8 horas de 15 

aula semanais. A UFSJ/Proen, motivada pela última resolução UFSJ/Conep n. 017/2021, abriu um processo 16 

remetendo ao próprio Conep a questão trazida por algumas coordenações da UFSJ, que queixavam-se sofrer 17 

prejuízo por alguns departamentos, que a partir de uma interpretação própria da dita resolução, não cumprirem 18 

com suas anuências e deixarem de ofertar unidades curriculares obrigatórias para o andamento dos cursos, 19 

prejudicando assim tanto os alunos quanto o próprio curso. O Conep, com base no parecer da Proju, 20 

estabeleceu que: Entendemos que as situações em que um departamento vier a não cumprir com a anuência 21 

de oferta de recursos humanos neste segundo período de 2021 deve se enquadrar no Plano de Retorno das 22 

Atividades Presenciais, Resolução UFSJ/Consu n. 18/2021, ou ser amparado por lei. E que a referida 23 

Resolução UFSJ/Conep n. 017/2021 não pode ser usada para justificar que Departamentos desta Universidade 24 

não venham a honrar as anuências já fornecidas, visto que o ensino remoto foi posto como alternativa legal 25 

para que aulas teóricas das unidades curriculares obrigatórias sejam ministradas de forma segura. Assim, de 26 

forma definitiva e insofismável, fica definido que os professores, da mesma forma que milhares de 27 

trabalhadores brasileiros, retornarão obrigatoriamente as atividades, de forma segura sem causarem prejuízo 28 

evitáveis aos alunos desta instituição. Em seguida, o Coordenador apresentou a pauta prevista, ficando a 29 

mesma aprovada conforme a seguir. Item um – Análise do Requerimento Eletrônico n. 113523/2021 - Lis 30 

Rodrigues (204400034), que trata do pedido de Equivalência de unidade curricular. O coordenador 31 

passou a palavra ao Prof. Diego Corradi, para apresentar o relato sobre essa solicitação. O docente Diego 32 

informou que fez a análise da solicitação da discente Lis Rodrigues baseando-se nos documentos 33 

apresentados e na resolução vigente de equivalência da UFSJ. O voto do parecerista foi pelo deferimento das 34 

equivalências solicitadas, em função da solicitação estar em conformidade com as resoluções vigentes. Após a 35 

fase de esclarecimentos, o colegiado deliberou pela aprovação, por unanimidade, do parecer do docente 36 

Diego, deferindo as equivalências solicitadas.  Item dois – Análise do Requerimento Eletrônico n. 37 

113037/2021 - Elder Jonathan Vieira (134400037), que trata da solicitação para realização de segunda 38 
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chamada. O coordenador apresentou o parecer enviado por correio eletrônico pelo docente Alex Vidigal: 39 

“Conforme relatado pelo discente, o professor solicitou que o mesmo realizasse a solicitação de segunda 40 

chamada via requerimento eletrônico. Conforme Resolução n. 017, de 07 de julho de 2021, fica claro que o 41 

discente deve apresentar justificativa válida (devem constar problemas de ordem técnica e situações 42 

envolvendo estágios e trabalhos em caso de atividades ou atestado médico) o qual não foi feito. Desta forma, 43 

meu voto é pelo Indeferimento, visto que conforme plano de ensino da disciplina, o discente ainda tem a 44 

possiblidade de realizar a prova substitutiva.” Durante a fase de esclarecimentos, o colegiado deliberou pela 45 

necessidade de apresentação pelo discente de comprovação do acompanhamento médico realizado, uma vez 46 

que não foi realizado o aviso ao discente dessa necessidade documental, por parte da secretaria de curso. 47 

Logo, após a fase de esclarecimentos, o colegiado deliberou por solicitar, via secretaria integrada, ao discente 48 

a apresentação de comprovação de acompanhamento válida, em até cinco dias úteis. Caso o discente não 49 

apresente a comprovação, a solicitação estará indeferida. Do contrário, a solicitação de segunda chamada 50 

estará deferida. Item três – Análise dos Requerimentos Eletrônicos n. 114331/2021 - Arthur Amaral 51 

Carvalho (214400034); 114326/2021 - Bruno Jéferson Resende Cruz (214400024); 114324/2021 - Matheus 52 

Eli Oliveira Almeida (214400054); 114322/2021 - Frank Rosano de Oliveira Junior (214400033); RE n. 53 

114393/2021 - Luís Filipe Tieres da Silva (214400025); RE n. 114399/2021 - Kaleb Aquino Mileib 54 

(214400010), que tratam de recurso/revisão para realização de atividade avaliativa em segunda 55 

chamada. O coordenador apresentou seis requerimentos eletrônicos com solicitação de segunda chamada na 56 

unidade curricular de Cálculo Diferencial e Integral I. Conforme consta nos requerimentos, a avaliação em 57 

questão foi nos moldes de autoavaliação, ou seja, o próprio discente realizaria a avaliação. Na fase de 58 

esclarecimentos, o colegiado deliberou por solicitar esclarecimento ao docente responsável pela unidade 59 

curricular, sobre como se estrutura essa autoavaliação aplicada aos discentes, para a construção de uma 60 

decisão colegiada com mais fundamento. O coordenador informou que irá solicitar esses esclarecimentos ao 61 

docente responsável, retomando a análise desses requerimentos em momento oportuno. Item quatro – 62 

Critérios para seleção de monitorias para o segundo semestre de 2021. O coordenador apresentou a 63 

necessidade de aprovação de critérios de classificação das solicitações de monitoria, conforme edital 64 

UFSJ/Proen/Seaca/ n. 010/2021. Os critérios apresentados foram: (1) elevado índice de reprovação; (2) apoio 65 

didático-acadêmico; (3) nivelamento didático; (4) complexidade do conteúdo programático das unidades 66 

curriculares; (5) número de alunos matriculados. O coordenador apresentou as dezoito solicitações de 67 

monitorias recebidas: Algoritmos e Estrutura de Dados I; Algoritmos e Estrutura de Dados II; Cálculo Diferencial 68 

e Integral I; Circuitos Elétricos – Teoria; Controle de Sistemas Dinâmicos; Controle Digital de Sistemas 69 

Dinâmicos; Controle Multivariável; Fenômenos Mecânicos; Instrumentação e Sistemas de Medidas; Integração 70 

de Sistemas Automatizados; Laboratório de Maquinas e Acionamentos Elétricos; Maquinas e Acionamentos – 71 

Parte I; Máquinas e Acionamentos Elétricos – Parte II.pdf; Modelagem de Sistemas Dinâmicos; Programação 72 

Orientada a Objetos; Projeto e Computação Gráfica I; Redes Industriais de Computadores; Sistemas 73 

Mecânicos. Após a fase de esclarecimentos, o colegiado deliberou pela aprovação, por unanimidade, dos 74 

critérios apresentados. O coordenador informou que, em função dos prazos para entrega dos documentos, em 75 

16/08/2021, próxima segunda-feira, não haverá tempo hábil de aprovação da ata. Logo, o coordenador 76 

informou que emitirá um ad referendum para atendimento ao calendário proposto no edital UFSJ/Proen/Seaca 77 

n. 10/2021, com a classificação dos pedidos de monitoria para o segundo semestre de 2021. Item cinco – 78 
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Análise dos Planos de Ensino para o segundo semestre de 2021. O coordenador propôs a divisão dos 79 

planos de ensino em quatro conjuntos, e que cada conjunto seja analisado por um dos seguintes membros 80 

docentes do colegiado: Edgar Furtado, Guilherme Gomes, Diego Corradi e Leonardo Alvarenga. Os planos de 81 

ensino serão disponibilizados por compartilhamento no Google Drive. Além disso, o coordenador propôs que a 82 

análise dos planos de ensino seja sintetizada em uma tabela disponibilizada on-line, via Google Planilhas, aos 83 

membros do colegiado, baseada nos critérios descritos nos Artigos 10, 11 e 12 da Resolução UFSJ/Conep n. 84 

04, de 25 de março de 2021. Após a fase de esclarecimentos, o colegiado aprovou, por unanimidade, a 85 

metodologia de análise proposta para os planos de ensino para o 2º semestre de 2021, no curso de 86 

Engenharia Mecatrônica. Em seguida, o coordenador verificou que o tempo máximo para a reunião havia sido 87 

atingido. E para constar eu, Edgar Campos Furtado, lavrei a presente ata que, após ser aprovada, deverá ser 88 

assinada pelos presentes. Ouro Branco, 12 de agosto de 2021. 89 

Prof. Edgar Campos Furtado/Coordenador ______________________________________________________ 90 

Prof. Diego Raimundi Corradi/ Vice Coordenador__________________________________________________ 91 

Prof. Alex Vidigal Bastos/Membro Docente _AUSÊNCIA JUSTIVIDADA________________________________ 92 

Prof. Guilherme Gomes da Silva/Membro Docente_________________________________________________ 93 

Prof. Leonardo Alvarenga L. Santos/Membro Docente______________________________________________ 94 

Mateus Pinheiro Lima de Oliveira/Membro Discente________________________________________________ 95 
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