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ATA DA 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA MECATRÔNICA 
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI – UFSJ 

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

sexagésima sétima 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 Guilherme Gomes da Silva 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, sendo aprovado por unanimidade. O 6 

coordenador apresentou a ata da 66ª reunião ordinária do colegiado. A ata foi aprovada, com uma abstenção. 7 

Em seguida, o coordenador apresentou justificativa do Prof. Leonardo Alvarenga Lopes Santos, que informou 8 

que chegará no decorrer da reunião em função de um compromisso pessoal. Justificativa aprovada. Em 9 

seguida, o coordenador propôs que os informes fossem realizados ao final da reunião, sendo aceito pelos 10 

presentes. Em seguida, o Coordenador apresentou a pauta prevista, ficando a mesma aprovada conforme a 11 

seguir. Item um – Análise de Requerimentos Eletrônicos (RE) de discentes. (1.1) RE n. 119979/2021 – 12 

Vitor Chaia Silva Sérvulo (144450011), sendo esta solicitação de quebra de pré-requisito da unidade 13 

curricular TCC I para cursar TCC II. O coordenador apresentou a todos os presentes o RE n. 119979/2021, 14 

do supracitado discente, solicitando a quebra de pré-requisito para cursar TCC I e II no mesmo semestre letivo. 15 

O discente justifica no RE que a quebra é necessária uma vez que necessita a colação de grau ainda em 2021. 16 

Em seguida, o coordenador passou a palavra ao Prof. Guilherme Gomes, membro do colegiado, que é o 17 

orientador do discente Vitor Chaia. O Prof. Guilherme relatou que o discente Vitor está com o trabalho em 18 

estágio avançado de desenvolvimento e tem plenas condições de finalizar o TCC I e o II neste semestre, 19 

estando, portanto, de acordo com a quebra solicitada. Em seguida, o coordenador apresentou parecer 20 

favorável à quebra do pré-requisito para o requerimento analisado, uma vez que o trabalho está em estágio 21 

avançado, conforme informado pelo orientador. Após a fase de esclarecimentos, o colegiado deliberou pelo 22 

deferimento, por unanimidade, da solicitação no requerimento eletrônico supracitado. Item dois – Análise de 23 

Planos de Ensino para o 1º semestre de 2022. O coordenador apresentou o parecer sobre a análise dos 24 

planos de ensino para o 2º semestre de 2021 (2021/2). O Prof. Guilherme ressaltou que a análise dos planos 25 

seguiu o procedimento definido pelo colegiado na 50ª reunião extraordinária do colegiado de curso, tendo sido 26 

executada pelos membros docentes do colegiado: Edgar Campos Furtado, Diego Raimundi Corradi e 27 

Guilherme Gomes da Silva. Após a fase de esclarecimentos, o colegiado deliberou pela aprovação dos 28 

seguintes planos de ensino: Algoritmos e Estrutura de Dados I; Algoritmos e Estruturas de Dados II; Calculo 29 

Diferencial e Integral I; Calculo Diferencial e Integral II; Calculo Diferencial e Integral III; Calculo Numérico; 30 

Ciência de Dados: Introdução e Aplicações; Circuitos Elétricos; Controle de Sistemas Dinâmicos; Controle 31 

Digital de Sistemas Dinâmicos; Controle Multivariável; Dinâmica Aplicada as Máquinas; Eletrônica de Potência; 32 

Eletrônica I; Eletrônica II; Equações Diferenciais A; Estática Aplicada as Máquinas; Estatística e Probabilidade; 33 

Fenômenos Mecânicos; Fenômenos Térmicos, Ondulatório e Fluidos; Geometria Analítica e Álgebra Linear; 34 

Indivíduos Grupos e Sociedade Global; Instrumentação e Sistemas de Medidas; Integração de Sistemas 35 

Automatizados; Introdução a Robótica; Laboratório de Máquinas e Acionamentos; Materiais para Engenharia; 36 

Mecânica Computacional; Mecânica dos Sólidos; Mecanismos e Elementos de Maquinas; Metodologia 37 

Cientifica; Microprocessadores; Modelagem e Simulação de Sistemas Dinâmicos; Processos de Fabricação; 38 
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Projeto e Computação Gráfica I; Projeto e Computação Gráfica II; Química Geral; Química Geral Experimental; 39 

Sistemas Digitais; Sistemas Embarcados; Sistemas Supervisórios. Os seguintes planos de ensino aguardam 40 

correções dos docentes, conforme consta na planilha on-line de controle dos planos de ensino: Engenharia 41 

Financeira; Equações Diferenciais B; Fenômenos Eletromagnéticos; Informática Industrial; Introdução à 42 

Engenharia Mecatrônica; Máquinas e Acionamentos Elétricos; Programação Orientada a Objetos; Redes 43 

Industriais de Computadores. Após a fase de esclarecimentos, o colegiado deliberou pela aprovação destes 44 

planos, caso o docente realize as adequações solicitadas. Item três – Alteração no horário para o 1º 45 

semestre de 2022 para as UCs Informática Industrial e Equações Diferenciais B. O coordenador informou 46 

que recebeu a solicitação de alteração de horário do docente responsável pela unidade curricular Equações 47 

Diferenciais B, Prof. Marcelo Veloso, e Informática Industrial, Prof. Marcos Vinícius. Tais modificações alteram 48 

o horário aprovado previamente pelo colegiado. Em relação à unidade curricular Equações Diferenciais B, o 49 

referido docente alegou que irá “lecionar MA12 no Profmat entre 8h e 12h no Profmat na sexta.  E segundo a 50 

legislação vigente (Artigo 66 da CLT) é necessário no mínimo 11 horas entre o final da jornada de um dia de 51 

trabalho e o início da próxima.” Em seguida, a secretaria integra das coordenações de curso de graduação do 52 

Cap, respondeu ao e-mail do docente solicitando ao mesmo “... a possibilidade de revisão/ajuste do horário 53 

junto ao PROFMAT, tendo em vista questões elencadas abaixo: (1) a divulgação do horário prévio pela 54 

graduação (conforme previsto no calendário acadêmico: 23/11 – Data limite para que os coordenadores 55 

divulguem a versão preliminar do horário de aula para os docentes que ministrarão aulas no curso no período 56 

letivo (primeiro semestre de 2022)  e a imediata manifestação docente, em relação aos horários estipulados, 57 

possibilitou atendimento de todas as necessidades docentes; (2) qualquer alteração a ser realizada neste 58 

momento impactará em diversos docentes, que se manifestaram em data oportuna; (3) o sistema CONTAC já 59 

encontra-se fechado para esse cadastro (conforme previsto no calendário acadêmico: 30/11 – Data limite para 60 

cadastro, pelas coordenadorias, do oferecimento de unidades curriculares para o período letivo seguinte 61 

(primeiro semestre de 2022), já realizado pelas Coordenações; (4) como a solicitação de V. Sa. aconteceu 62 

após o prazo para cadastro do oferecimento, contamos com seu apoio, para resolvermos a situação da melhor 63 

forma possível. Contamos com sua costumeira atenção e compreensão e aguardamos um retorno, no intuito 64 

de resolvermos tal pendência o mais breve possível, visto que até o dia 09/12/2021 as páginas dos cursos 65 

deverão estar atualizadas com as informações para o próximo semestre. Mais uma vez nos colocamos à 66 

disposição e reiteramos nossa solicitação de revisão do horário junto à pós-graduação, para atendimento à 67 

demanda da graduação.” Em seguida, o referido docente respondeu à Sigra com um tom fora da normalidade, 68 

tangenciando o deboche e ameaça: “Caros Boa tarde, Nesse horário Eu não tenho como ministrar a disciplina. 69 

A questão de prazos só pode ser piada. É rotina tomarmos ciência de qual disciplina vamos ministrar na 70 

primeira semana de aula. Relembro que em momento algum fui consultado a respeito do horário. Situação bem 71 

distinta dos professores das disciplinas do ciclo profissionalizante. Isonomia? Além disso, não sou eu que estou 72 

impondo horário. Eu estou chamando a atenção para o fato da distribuição passar por cima da lei.  E que no 73 

horário designado para a disciplina a lei não permite. E os funcionários públicos devem zelar pelas leis e ter 74 

ciência de irregularidades e optar por   ignorar é crime tipificado. Por favor, só me informe se a posição da 75 

coordenação é ignorar a minha solicitação de alteração de horário para que Eu possa tomar as devidas 76 

providências legais.” Em seguida, o coordenador do curso respondeu ao docente: “Prezado Prof. Marcelo 77 

Veloso, Venho por meio deste, a bem da transparência e da eficiência, esclarecer alguns pontos: (1) Em 78 
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momento algum os servidores da Secretaria Integrada dos Cursos de Graduação do Cap (Sigra) e nem a 79 

coordenação do curso irá descumprir qualquer lei; (2) O atendimento da Sigra e das coordenações sempre 80 

primaram pelo respeito aos colegas da UFSJ, docentes, discentes, técnicos, terceirizados e o público em geral; 81 

(3) As coordenações seguem os prazos estabelecidos pelo calendário acadêmico, que é aprovado pelo Conep; 82 

(4) A Sigra enviou no dia 25/11/2021 e-mail a todos os departamentos do Cap, com a proposta de horário 83 

prévio dos cursos; (5) No dia 27/11/2021, o professor Telles, lotado no mesmo departamento do senhor, entrou 84 

em contato com a secretaria com uma questão extremamente similar à sua. (6) O professor Telles solicitou a 85 

troca dos horários em função de ministrar aula no profmat na sexta-feira de 13h às 16h; (7) A partir do dia 86 

25/11/2021, a coordenação/secretaria recebeu diversas solicitações de docentes com alterações do horário, 87 

não apenas do professor Teles, que não é professor do ciclo profissionalizante, mas de professores do ciclo 88 

básico, específico e profissionalizante. Ou seja, de todas as partes que compõem o curso. (8) A coordenação 89 

procurou atender a todas as solicitações. Inclusive a solicitação do Prof. Telles, que foi informado da mudança 90 

e agradeceu o pronto atendimento ao pedido de alteração; (9) Causa estranheza o fato de você não ter tido 91 

acesso ao horário prévio, tal como o seu colega de departamento, que estava com um problema similar ao seu; 92 

(10) Pelo calendário acadêmico, os coordenadores teriam até o dia 30/11/2021 para realizar o oferecimento 93 

das unidades acadêmicas no sistema Contac (ver calendário em:https://ufsj.edu.br/portal2-94 

repositorio/File/soces/PROPOSTA%20DE%20ALTERACAO%20DO%20CALENDARIO%20PROEN_MEMO_495 

1_2021_PROEN_EDITADO%20DICON_15_10_2021.pdf ); (11) Esse oferecimento é bem trabalhoso e deve 96 

ser feito com extremo cuidado, pois qualquer erro acarreta graves consequências para alunos e docentes; (12) 97 

Pelo Regimento Geral da UFSJ, inciso XVII, Art. 48  o Coordenador do Curso deve elaborar a grade horária do 98 

curso, encaminhando-a à instância competente, que nesse caso é o colegiado de curso; (13) O horário do 99 

curso para o 1º semestre de 2022 foi analisado pelo colegiado na 50ª Reunião Extraordinária do Colegiado de 100 

Curso, realizada no dia 02/12/2021, sendo o horário aprovado. (14) Os horários estão lançados no Contac, 101 

sendo necessário solicitar abertura do mesmo ao Ntinf para alterações. O que demanda carga de retrabalho 102 

além das inúmeras demandas que a coordenação e secretaria tem para preparar o semestre; (16) No dia 103 

05/12/2021, recebemos a sua solicitação para alteração do horário. Ressaltando que: 25/11/2021 houve a 104 

divulgação da prévia dos horários aos departamentos; 30/11/2021 houve o lançamento no sistema Contac das 105 

unidades curriculares pelas coordenações; 02/12/2021 houve a aprovação do horário pelo colegiado de curso. 106 

(17) Percebe que uma alteração no horário irá acarretar diversas consequências? (18) Pelo conhecimento de 107 

direito, entendo que "ameaçar os outros de processar judicialmente", não é considerado ameaça pela Justiça, 108 

uma vez que é direito constitucional qualquer cidadão ingressar com demandas na justiça; (16) Entretanto, 109 

entendo ser bem deselegante essa forma de tratar as questões com os colegas de instituição, ou seja, na 110 

"base" de ameaça de processar. Mesmo porque tanto a secretaria quanto a coordenação buscam exercer as 111 

atividades com total zelo prezando pelo melhor atendimento possível; (17) Ressaltamos fortemente que em 112 

nenhum momento houve má vontade por parte da Sigra ou da coordenação com o seu pedido. Mas sim, 113 

estranheza, pelos prazos e casos correlatos, conforme tentamos pacientemente explicar; (18) Entretanto, face 114 

à sua demanda, informamos que estudamos a melhor forma de atender e, dentro das possibilidades, fizemos 115 

uma proposta de alteração, que deve ir a colegiado de curso também, qual foi: EDB da quinta-feira, 21h 116 

as22h50, para a quinta-feira das 19h às 20h50; (19) Ou seja, o horário de EDB alterou para quinta-feira das 117 

19h às 20h50. Pelo seu relato, o senhor ministra aula na sexta-feira, das 8h às 12h. Entendo que terminando a 118 
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aula às 20h50 ocorre uma interjornada superior a 11h até a próxima aula do senhor, ou seja, às 8h do próximo 119 

dia. (20) Solicitamos que verifique essa proposta e nos responda o mais rapidamente possível para podermos 120 

encaminhar a alteração ao colegiado de curso para análise. (21) Ressaltamos que o e-mail foi longo, mas foi 121 

necessário para explicar todas as questões do caso. Reforçando também o compromisso da secretaria e 122 

coordenação de atendimento exemplar e zelo pela coisa pública. Aguardo a sua resposta em relação à 123 

proposta de alteração de horário listada no item 19.” Desta forma, a coordenação de curso buscou o diálogo 124 

respeitoso em todo o momento, e procurou uma solução para a questão, mesmo tendo cumprido os prazos de 125 

divulgação dos horários. Neste sentido, foi apresentada ao docente uma proposta de alteração do horário de 126 

Equações Diferenciais B foi de quinta-feira, 21h a 22h50, para a quinta-feira das 19h às 20h50. Para viabilizar 127 

essa alteração, a unidade curricular de Estática Aplicada às Máquinas passou de quinta-feira, 21h as22h50 128 

para quinta-feira das 19h às 20h50. Por fim, a unidade curricular Informática industrial alterou os horários, 129 

conforme solicitação docente, de quarta-feira, 17h05 a 18h55, Laboratório A, quarta-feira, 21h a 22h50, 130 

Laboratório B e sexta-feira, 21h a 22h50, parte teórica, para quarta-feira, 21h a 22h55, parte teórica, sexta-131 

feira, 17h05 a 18h55, Laboratório A, e sexta-feira, 21h a 22h50, Laboratório B. Após a fase de esclarecimentos, 132 

o colegiado de curso aprovou por unanimidade a mudança dos horários. Item quatro – Oferecimento de 133 

Mecânica dos Sólidos no semestre letivo especial complementar. O coordenador apresentou a proposta 134 

do Prof. Diego Corrradi de oferecimento da unidade curricular Mecânica dos Sólidos durante o semestre letivo 135 

especial complementar, que se inicia em 31/01/2022 até 26/02/2022. Após a fase de esclarecimentos, o 136 

colegiado aprovou oferecimento da referida unidade curricular, com vagas destinadas aos discentes da 137 

engenharia mecatrônica. Em seguida, o coordenador verificou que o tempo máximo da reunião havia sido 138 

atingido, encerrando a reunião. E para constar eu, Edgar Campos Furtado, lavrei a presente ata que, após ser 139 

aprovada, deverá ser assinada pelos presentes. Ouro Branco, 09 de dezembro de 2021. 140 

Prof. Edgar Campos Furtado/Coordenador ______________________________________________________ 141 

Prof. Diego Raimundi Corradi/ Vice Coordenador__________________________________________________ 142 

Prof. Alex Vidigal Bastos/Membro Docente ______________________________________________________ 143 

Prof. Guilherme Gomes da Silva/Membro Docente   __________                                                                            144 

Prof. Leonardo Alvarenga L. Santos/Membro Docente______________________________________________ 145 

Mateus Pinheiro Lima de Oliveira/Membro Discente________________________________________________ 146 
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