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ATA DA 06ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO CURSO DE 
ENGENHARIA MECATRÔNICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI – UFSJ 

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

reunião extraordinária do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de Engenharia Mecatrônica da 2 

Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ). Estavam presentes, sob a presidência do Coordenador 3 

Prof. Edgar Campos Furtado, os Professores: Alexandre Cândido Moreira, Cláudio Alexandre Pinto Tavares, 4 

Guilherme Gomes da Silva, e Leonardo Guimarães Fonseca. O coordenador propôs tempo máximo de duração 5 

da reunião em uma hora e meia, sendo aprovado por unanimidade. O Coordenador deu inicio a reunião 6 

expondo a ata da última reunião do NDE, que foi aprovada. Em seguida, o coordenador apresentou a pauta 7 

prevista, ficando a mesma aprovada conforme a seguir. Item um – Calendário de reuniões do NDE – Eng. 8 

Mecatrônica. Na fase de esclarecimentos, o Prof. Edgar informou da necessidade de aprovação de um 9 

calendário de reuniões ordinárias do NDE para o ano de 2020. Após a fase de esclarecimentos, o colegiado 10 

deliberou, por unanimidade, por reuniões ordinárias nas terceiras quintas-feiras do mês, às 9h. Item dois – 11 

Atualização do Projeto Pedagógico do Curso. Na fase de esclarecimentos, o Prof. Edgar informou da 12 

necessidade de atualização do PPC do curso que, em 2020, completa dez anos. O Prof. Edgar ressaltou que 13 

durante esse tempo, ocorreu a consolidação do corpo docente, do campus, das linhas de 14 

atuação/empregabilidade do egresso e das necessidades de formação para fortalecimento dessas linhas de 15 

atuação/empregabilidade. Desta forma, o Prof. Edgar propôs um plano de ação para atualização do PPC da 16 

Engenharia Mecatrônica. Esse plano de ação é formatado inicialmente por duas linhas de ação: uma baseada 17 

no desenvolvimento do texto do PPC, com foco na justificativa, contextualização, descrição de questões sobre 18 

estágio supervisionado, trabalho de conclusão de curso, atividades complementares, entre outras. A outra linha 19 

baseada no desenvolvimento da nova grade curricular do curso, na qual contempla questões sobre o corpo 20 

docente, carga horária, possíveis novas unidades curriculares, entre outras. Em seguida, o Prof. Guilherme 21 

propôs a adoção de uma terceira linha de ação, que trata dos planos de ensino das unidades curriculares. 22 

Nessa linha estão contempladas ações de atualização de ementas e bibliografias, levantamento do acervo 23 

bibliográfico, entre outras ações. Ainda na fase de esclarecimentos, o colegiado entendeu que a linha proposta 24 

pelo Prof. Guilherme é fundamental para o êxito do plano de ação, sendo, portanto, consenso do NDE a 25 

importância da incorporação da mesma ao plano de ação para atualização do PPC. Em seguida, foram 26 

estabelecidos os responsáveis por cada linha de ação. Na linha do texto do PPC ficaram responsáveis os 27 

professores Edgar Furtado e Alexandre Cândido. Na linha da grade curricular ficou responsável o professor 28 

Leonardo Fonseca. Na linha de ação que trata dos planos de ensino ficaram responsáveis os professores 29 

Cláudio Tavares e Guilherme. O Prof. Edgar propôs a criação de uma pasta de arquivos, no Google Drive
©
, 30 

para compartilhamento dos documentos, com acesso a todos os membros do NDE. Além disso, informou que 31 

os documentos base para o desenvolvimento do plano de ação são: Diretrizes Curriculares Nacionais para os 32 

Cursos de Engenharia, aprovado em 24/04/2019, pela Câmara de Educação Superior, e publicado no DOU de 33 

26/04/2019, Edição 80, Seção 1, Página 43; as resoluções UFSJ/Conep n. 27, de 11/09/2013, e UFSJ/Conep 34 

n. 21, de 08/11/2018, e a Lei Federal n. 11788, lei do estágio, de 25/09/2008. Encerrada a fase de 35 

esclarecimentos, procedeu-se a votação do plano de ação conforme descrito. Na fase de votação, o NDE 36 

aprovou, por unanimidade, a realização do plano de ação proposto para atualização do Projeto Pedagógico do 37 

Curso de Engenharia Mecatrônica.  E para constar eu, Edgar Campos Furtado, lavrei a presente ata que, após 38 
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ser aprovada, deverá ser assinada pelos presentes. Ouro Branco, 10 de junho de 2020. 39 

Prof. Edgar Campos Furtado/Coordenador ______________________________________________________ 40 

Prof. Alexandre Cândido Moreira/Membro Docente________________________________________________ 41 
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