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ATA DA 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA MECATRÔNICA 
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI – UFSJ 

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

sexagésima quinta 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 uma hora e trinta minutos, sendo 6 

aprovado por unanimidade. O coordenador apresentou a ata da 49ª reunião extraordinária do colegiado. A ata 7 

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

Vidigal Bastos, em função de estar em férias regulamentares. Em seguida, o coordenador apresentou informe 9 

sobre o calendário das reuniões da congregação e do Consu, que serão interrompidas por agora e retomado 10 

na primeira ou segunda semana do próximo período letivo, em função de vários membros desses colegiados 11 

entrarem em férias regulamentares, com o término do 1º semestre letivo de 2021. Em seguida, o Coordenador 12 

apresentou a pauta prevista, ficando a mesma aprovada conforme a seguir. Item um – Análise do 13 

Requerimento Eletrônico (RE) de discentes. (1.1) RE n. 116572/2021 – Marcelo Augusto de Carvalho 14 

(164450031), que trata do pedido de Equivalência de unidade curricular. O coordenador passou a palavra 15 

ao Prof. Guilherme Gomes, para apresentar o relato sobre essa solicitação. A partir da análise do plano de 16 

ensino da unidade curricular Design de Documentos Digitais, o relator entendeu que a referida unidade não 17 

apresenta conteúdo técnico significativo para engenharia mecatrônica.  O plano de ensino não deixa claro se 18 

há algum conteúdo na área de programação, o relator entende que essa unidade curricular, em sua essência, 19 

trata de ensinar o aluno a utilizar uma ferramenta de edição de texto. Por esse motivo, apresentou voto 20 

contrário ao pedido de equivalência em questão. Após a fase de esclarecimentos, o colegiado deliberou pelo 21 

indeferimento da equivalência, conforme parecer do Prof. Guilherme, por quatro votos a favor e uma 22 

abstenção. (1.2) RE n. 114331/2021 – Sérgio Luiz Velloso Filho (144400055), que trata de pedido de 23 

Recurso/Revisão. O coordenador passou a palavra ao Prof. Diego Corradi, para apresentar o relato sobre 24 

essa solicitação. O aluno do curso de Engenharia Mecatrônica Sérgio Velloso protocolou junto ao colegiado de 25 

curso uma solicitação de revisão da questão 01 da prova final da disciplina de Mecanismos e Elementos de 26 

Máquinas. Assim, um contato inicial com o professor Tarsis Prado Barbosa, que ministra a unidade curricular, 27 

foi feito para entender o caso sob seu ponto de vista. Visto que o próprio professor se mostrou disposto a 28 

revisar novamente a questão, sou favorável ao deferimento do pedido do aluno. Após a fase de 29 

esclarecimentos, o colegiado deliberou pela aprovação do parecer do Prof. Diego, por unanimidade. (1.2) RE n. 30 

115515/2021 – Luís Gustavo Melo de Oliveira (214400039), que trata de pedido de Recurso/Revisão. O 31 

coordenador fazendo uso da palavra apresentou os motivos de pedido de revisão, do discente Luís Gustavo, 32 

conforme consta no requerimento eletrônico, para a unidade curricular Algoritmos e Estrutura de Dados I, 33 

ministrada pelo Prof. Alex Vidigal, bem como o esclarecimento enviado por correio eletrônico pelo referido 34 

docente. Ressalta-se que os esclarecimentos prestados pelo Prof. Alex Vidigal, responsável pela referida UC, 35 

respondeu a todos os questionamentos do discente. Além disso, o período de solicitação de revisão de 36 

avaliação havia sido realizado fora do prazo, conforme resolução Conep n. 012/2018. Após a fase de 37 

esclarecimentos, o colegiado deliberou pelo indeferimento do pedido de revisão do referido discente, por 38 
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unanimidade. Item dois – Revisão Resoluções internas de estágio, TCC e dispensa de cursar unidade 39 

curricular para adequação a instruções normativas. O coordenador apresentou a necessidade de se 40 

realizar a adequação de resoluções internas do curso, aprovadas pelo colegiado, de forma a se tornarem 41 

instruções normativas, conforme resolução UFSJ/Consu n. 020/2020, Art. 3º, incisos II e III. O Prof. Edgar 42 

informou que as instruções normativas são baseadas em resoluções de Conselhos Superiores da UFSJ. Nesse 43 

sentido, o Prof. Leonardo informou que UFSJ/Conep está com previsão de análise de propostas de resoluções 44 

sobre estágio supervisionado e sobre dispensa de cursar unidade curricular. Entretanto, não há propostas de 45 

resolução sobre Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) no âmbito do Conep. Na fase de esclarecimentos, os 46 

membros do colegiado deliberaram por aguardar a finalização dos trâmites no Conep, em relação às propostas 47 

de resolução sobre estágio supervisionado e sobre dispensa de cursar unidade curricular. Em relação à 48 

resolução interna sobre TCC, o coordenador propôs agendar reunião com a chefe de gabinete da reitoria, 49 

Profa. Cristiane Finzi, para se ter um direcionamento sobre a melhor forma de se realizar a adequação desta 50 

resolução, visto que não há resolução sobre o tema em Colegiados Superiores da UFSJ. Em seguida, o Prof. 51 

Edgar propôs a criação de uma comissão para tratar da resolução de TCC, sendo a mesma composta pelos 52 

professores Edgar Furtado, presidente, e Guilherme Gomes. Após a fase de esclarecimentos, o colegiado 53 

deliberou pela aprovação, por unanimidade, da criação da comissão e do encaminhamento proposto. Item três 54 

– Página em inglês do curso. O coordenador apresentou a proposta de criação da página do curso de 55 

engenharia mecatrônica em língua inglesa. O coordenador ressaltou que essa ação é um primeiro passo para 56 

a internacionalização e/ou maior divulgação do curso, uma vez que desde agosto de 2020 há um contator de 57 

visitantes por países no site do curso, sendo registrado, até então, acessos de mais de quinze países. 58 

Especificamente, foram mais de duzentos e trinta acessos a partir dos Estados Unidos, segundo maior local de 59 

acesso à página do curso. Além disso, o coordenador informou que entraria em contato com o Núcleo de 60 

Informática da UFSJ, para verificar a viabilidade técnica para essa implantação. Após a fase de 61 

esclarecimentos, o colegiado deliberou pela aprovação da criação do site em língua inglesa do curso, por 62 

unanimidade. Em seguida, o coordenador verificou que o tempo máximo para a reunião havia sido atingido. E 63 

para constar eu, Edgar Campos Furtado, lavrei a presente ata que, após ser aprovada, deverá ser assinada 64 

pelos presentes. Ouro Branco, 09 de setembro de 2021. 65 

Prof. Edgar Campos Furtado/Coordenador ______________________________________________________ 66 

Prof. Diego Raimundi Corradi/ Vice Coordenador__________________________________________________ 67 

Prof. Alex Vidigal Bastos/Membro Docente _EM FÉRIAS____________________________________________ 68 

Prof. Guilherme Gomes da Silva/Membro Docente_________________________________________________ 69 

Prof. Leonardo Alvarenga L. Santos/Membro Docente______________________________________________ 70 

Mateus Pinheiro Lima de Oliveira/Membro Discente________________________________________________ 71 
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