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ATA DA 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA MECATRÔNICA 
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI – UFSJ 

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

sexagésima sexta 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 e Leonardo Alvarenga Lopes Santos e o 4 

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

iniciou a reunião propondo tempo máximo de duração em uma hora e trinta minutos, sendo aprovado por 6 

unanimidade. O coordenador apresentou a ata da 65ª reunião ordinária do colegiado. A ata foi aprovada por 7 

unanimidade. Em seguida, o coordenador apresentou justificativa de ausência do Prof. Guilherme Gomes da 8 

Silva, em função de estar em férias regulamentares. Em seguida, o coordenador propôs que os informes 9 

fossem realizados ao final da reunião, sendo aceito pelos presentes. Em seguida, o Coordenador apresentou a 10 

pauta prevista, ficando a mesma aprovada conforme a seguir. Item um – Análise de Requerimentos 11 

Eletrônicos (RE) de discentes. (1.1) RE n. 117232/2021 – Marcos Rafael Campos Coimbra (164400007), 12 

RE n. 117265/2021 – Diego Guilherme do Nascimento (124400003), e RE n. 118902/2021 – Breno Augusto 13 

Milagres Ferreira (134400034), sendo estas solicitações de quebra de pré-requisito da unidade 14 

curricular TCC I para cursar TCC II. O coordenador passou a palavra ao Prof. Diego Corradi para apresentar 15 

o relato sobre essas solicitações. O Professor Diego informou que entrou em contato com os orientadores dos 16 

três discentes comunicando-os da solicitação dos discentes, de quebra do pré-requisito de TCC I para cursar 17 

TCC II. Todos os orientadores informaram que os respectivos trabalhos estão em estágio avançado e que 18 

estão de acordo com a quebra do pré-requisito. Em seguida, o professor Diego apresentou parecer favorável à 19 

quebra do pré-requisito para todos os requerimentos analisados, uma vez que os trabalhos estão em estágio 20 

avançado, conforme informado pelos orientadores. Após a fase de esclarecimentos, o colegiado deliberou pelo 21 

deferimento, por unanimidade, das solicitações nos requerimentos eletrônicos supracitados. (1.2) RE n. 22 

118634/2021 – Gustavo Almeida Silveira de Souza (164400005). Solicitação de equivalência UC 23 

Mecânica dos Fluidos, Eng. Bioprocessos, UFSJ. O coordenador informou que fez uma consulta ao Prof. 24 

Leonardo G. Fonseca, por correio eletrônico, que atualmente é o responsável para UC de Mecânica dos 25 

Fluidos, no curso de engenharia mecatrônica. O prof. Leonardo foi de parecer favorável em termos de 26 

conteúdo programático. O coordenador informou que, em termos de carga horária, a equivalência também 27 

estava em conformidade com as resoluções. Desta forma, o coordenador apresentou parecer favorável à 28 

equivalência solicitada. Após a fase de esclarecimentos, o colegiado deliberou, por unanimidade, pelo 29 

deferimento da equivalência solicitada. Item dois – Solicitação do Prof. Alexandre Celestino em relação a 30 

pedido do discente Mário Sérgio de Souza Ferreira (214450041). O coordenador apresentou solicitação do 31 

Prof. Alexandre Celestino de análise por este colegiado do pedido do discente Mário Sérgio de Souza Ferreira, 32 

para entregar as atividades avaliativas no formato de arquivo PDF, em vez de serem manuscritas e, 33 

posteriormente, digitalizadas, conforme solicitado pelo docente, na unidade curricular de Cálculo Diferencial e 34 

Integral I. De fato, o pedido do discente se sustenta no fato do mesmo estar privado de liberdade e não ter 35 

acesso a dispositivos digitalizadores, como scanners ou máquinas fotográficas. O coordenador informou que a 36 

matrícula do referido discente passou por análise da procuradoria jurídica da UFSJ, sendo objeto do processo 37 

n. 23122.015919/2017-73. Desta forma, entende-se que o discente foi regularmente matriculado, sendo a 38 
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condição de privação de liberdade um fato de conhecimento da Dicon/UFSJ. Ainda na fase de esclarecimentos, 39 

foi ressaltada essa situação inédita deste aluno no curso, bem como a preocupação com o retorno do ensino 40 

presencial e a situação do discente, uma vez que não poderá assistir as aulas presencialmente. O discente 41 

também informou ao Prof. Alexandre Celestino, por correio eletrônico, que estará em liberdade a partir de 42 

2022, não mencionando a data. Apesar de ser uma situação peculiar, foi mencionado por membros do 43 

colegiado a chance de o ensino superior ser uma ferramenta de transformação para as pessoas. O Prof. Alex 44 

informou que esse discente está cursando Algoritmos e Estrutura de Dados I. Logo, apesar da complexidade 45 

do caso e do fato da matrícula deste discente ter sido objeto de análise pelo setor de matrículas da UFSJ, o 46 

colegiado deliberou, por unanimidade, pelo deferimento da solicitação do discente, ou seja, por permitir a 47 

entrega das atividades em formato PDF. Após a manifestação do colegiado sobre este item de pauta, o Prof. 48 

Leonardo Alvarenga saiu da reunião por problemas técnicos de acesso à internet, se ausentando do restante 49 

da reunião. Item três – Solicitação de apoio ao Colegiado de Mecatrônica para a viabilidade de 50 

Organização de uma Maratona de Programação, no campus Alto Paraopeba, em 2022. O coordenador 51 

passou a palavra ao Prof. Alex Vidigal que apresentou a proposta de realizar uma Maratona de Programação 52 

(podendo ser a Maratona Mineira de Programação) sem data ainda definida. O prof. Alex Vidigal solicitou apoio 53 

do colegiado da engenharia mecatrônica, uma vez que diversos alunos do curso irão participar da organização 54 

do referido evento. De fato, o prof. Alex citou a dificuldade em encontrar um espaço físico para a realização 55 

deste evento dentro do campus e pediu ao coordenador verificar a possibilidade junto ao chefe do Detem, de 56 

usar o prédio do Nipem para esse fim. A principal demanda seria uma sala para comportar até 50 57 

computadores. O coordenador informou que irá verificar essa possibilidade com o Prof. Guilherme, chefe do 58 

Detem, e retornará ao Prof. Alex o mais breve possível. Vale ressaltar que o Prof. Guilherme está de férias. 59 

Após a fase de esclarecimentos, o colegiado deliberou pela aprovação, por unanimidade, do apoio ao evento 60 

Maratona de Programação, a se realizar no campus Alto Paraopeba, em 2022. Item quatro – Solicitação 61 

Proposta de oferecimento da UC Fenômenos Mecânicos (ementa de 72 h - teórica), pela Profa. Kelly 62 

Torres, no período de 31 de janeiro a 26 de fevereiro de 2022. O coordenador apresentou a proposta da 63 

Profa. Kelly Torres de oferecer a unidade curricular Fenômenos Mecânicos, de forma extemporânea, no 64 

formato remoto, no período de 31 de janeiro a 26 de fevereiro de 2022, pela coordenadoria de engenharia 65 

mecatrônica, com vagas igualmente distribuídas a todos os cursos de engenharia do campus. Esse curso será 66 

de 72 horas, apenas teórico. Após a fase de esclarecimentos, o colegiado deliberou, por unanimidade, pela 67 

aprovação do oferecimento desta unidade curricular, no período letivo intermediário, de 31 de janeiro a 26 de 68 

fevereiro de 2022. Item cinco – Proposta de comissão temporária para analisar a demanda da 69 

Engenharia Mecatrônica em relação a unidades curriculares, espaço físico e outros pontos neste 70 

período de transição entre o ensino remoto e o presencial. O coordenador apresentou a proposta de 71 

criação de uma comissão temporária para analisar as demandas do curso, seja por unidades curriculares e/ou 72 

espaço físico, neste período de transição do ensino remoto para o presencial, que ocorrerá a partir do primeiro 73 

semestre de 2022. O coordenador ressaltou a importância de compilar os dados enviados pelo NTinf, em 74 

relação a situação de integralização de unidades curriculares do curso pelos discentes, a fim de se estimar a 75 

real demanda por unidade curricular, espaço físico e outras questões, como a preocupação em relação ao 76 

possível abandono do curso por alunos, por diversos motivos como, por exemplo, a questão financeira. Ainda 77 

na fase de esclarecimentos foi proposta a composição desta comissão com: o coordenador, que será o 78 
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presidente da comissão, um membro do colegiado, um membro do núcleo docente estruturante da engenharia 79 

mecatrônica, o representante discente no colegiado e um membro discente indicado pelo centro acadêmico de 80 

engenharia mecatrônica. O prazo para a comissão será até o final do 1º semestre letivo de 2022, conforme 81 

calendário acadêmico aprovado pelo UFSJ/Conep. Após a fase se esclarecimentos, o colegiado aprovou, por 82 

unanimidade, a criação da comissão, a composição e o prazo proposto. Item seis – Convite para 83 

participação na Semana de Desenvolvimento Econômico de Ouro Branco. O coordenador apresentou ao 84 

colegiado o convite recebido da Assessoria de Comunicação da UFSJ para participação do curso na semana 85 

de desenvolvimento econômico de Ouro Branco, que ocorrerá entre os dias 23/11 e 26/11, de 19h às 23h. O 86 

objetivo principal do evento é promover a diversificação das atividades econômicas por meio do encontro direto 87 

entre comunidade, potenciais empreendedores, indústrias, prestadores de serviços, comércio, agroindústria, 88 

turismo e instituições de ensino e pesquisa. O coordenador ainda informou que encaminhou o convite recebido 89 

a todos os membros do colegiado, do núcleo docente estruturante da engenharia mecatrônica e o centro 90 

acadêmico de engenharia mecatrônica. O coordenador ressaltou que o encontro é uma oportunidade de 91 

divulgar à comunidade regional a UFSJ, e como a universidade pode contribuir para o desenvolvimento 92 

regional por meio da formação de profissionais e da interface universidade-empresa. Após a fase de 93 

esclarecimentos, o colegiado deliberou pela aprovação, por unanimidade, da participação do curso neste 94 

evento, representado pela coordenação do curso e por outros docentes do curso que demonstrarem interesse 95 

em expor projetos de pesquisa/extensão no espaço destinado à UFSJ no evento. Em seguida, o coordenador 96 

verificou que o tempo máximo da reunião havia sido atingido, encerrando a reunião. E para constar eu, Edgar 97 

Campos Furtado, lavrei a presente ata que, após ser aprovada, deverá ser assinada pelos presentes. Ouro 98 

Branco, 11 de novembro de 2021. 99 

Prof. Edgar Campos Furtado/Coordenador ______________________________________________________ 100 

Prof. Diego Raimundi Corradi/ Vice Coordenador__________________________________________________ 101 

Prof. Alex Vidigal Bastos/Membro Docente ______________________________________________________ 102 

Prof. Guilherme Gomes da Silva/Membro Docente   EM FÉRIAS                                                                            103 

Prof. Leonardo Alvarenga L. Santos/Membro Docente______________________________________________ 104 

Mateus Pinheiro Lima de Oliveira/Membro Discente________________________________________________ 105 
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