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ATA DA 08ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO CURSO DE 
ENGENHARIA MECATRÔNICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI – UFSJ 

 
Aos trinta dias do mês de junho de dois mil e vinte, às dezesseis horas e trinta minutos, por videoconferência, 1 

iniciou-se a oitava reunião extraordinária do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de Engenharia 2 

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

coordenador prof. Edgar Campos Furtado, os professores: Alexandre Cândido Moreira, Cláudio Alexandre 4 

Pinto Tavares, Guilherme Gomes da Silva, e Leonardo Guimarães Fonseca. O coordenador propôs tempo 5 

máximo de duração da reunião em uma hora e meia, sendo aprovado por unanimidade. O coordenador deu 6 

início a reunião expondo a ata da última reunião do NDE, que foi aprovada por unanimidade. Em seguida, o 7 

coordenador expôs brevemente as questões envolvendo a disciplina sistemas supervisórios, em relação à qual 8 

deve ser avaliada a possibilidade de fusão com outra disciplina da área de automação. Logo após, o 9 

coordenador apresentou a pauta prevista, ficando a mesma aprovada conforme a seguir. Item um – 10 

Atualização do Projeto Pedagógico do Curso. O prof. Leonardo Fonseca apresentou ao NDE a listagem de 11 

temas discutidos na reunião anterior, para que os temas da presente reunião sejam uma continuação da 12 

reunião anterior. De maneira similar à 07ª reunião extraordinária deste NDE, as pautas foram organizadas por 13 

período, e a cada pauta foi atribuída uma das três qualidades: aceita; em análise; rejeitada. Em relação ao 1° 14 

período, a única pauta foi: separar a disciplina Algoritmos e Estrutura de Dados I (AEDS I) em teoria e prática, 15 

de forma a padronizar as disciplinas do curso que possuem parte teórica e prática (aceita). Em relação ao 2° 16 

período, a lista de pautas foi: separar a disciplina Algoritmos e Estrutura de Dados II (AEDS II) em teoria e 17 

prática, de forma a padronizar as disciplinas do curso que possuem parte teórica e prática (aceita); verificar 18 

questões sobre as disciplinas ciência dos materiais e laboratório de materiais com o grupo da mecânica (em 19 

análise). Em relação ao 3° período, a lista de pautas foi: separar a disciplina Programação Orientada a Objetos 20 

em teoria e prática, de forma a padronizar as disciplinas do curso que possuem parte teórica e prática (aceita); 21 

verificar a possibilidade de alocação da disciplina Estática Aplicada às Máquinas no 3° período junto ao grupo 22 

de trabalho da mecânica (em análise).Em relação ao 4° período, a lista de pautas foi: modificar o nome da 23 

disciplina Projeto e Computação Gráfica I para Desenho Técnico (em análise); verificar a possibilidade de 24 

alocação da disciplina Dinâmica Aplicada às Máquinas no 4° período junto ao grupo de trabalho da mecânica 25 

(em análise).Em relação ao 5° período, não houve nenhuma pauta. Em relação ao 6° período, não houve 26 

nenhuma pauta. Em relação ao 7° período, a única pauta foi: adequar a carga horária das disciplinas Eletrônica 27 

II, de 72 horas para 36 horas, e Laboratório de Eletrônica II, de 18 horas para 36 horas (aceita). Em relação ao 28 

8° período, não houve nenhuma pauta. Em relação ao 9° período, não houve nenhuma pauta. Em relação ao 29 

10° período, não houve nenhuma pauta. Em relação às pautas que não possuem um período específico, a lista 30 

de pautas foi: condensar os laboratórios de física em uma única disciplina (rejeitada – O NDE entende que esta 31 

decisão de condensar atividades de laboratórios causa prejuízos pedagógicos ao curso); vincular a aprovação 32 

dos alunos entre disciplinas de teoria e prática que resultam da dissociação de uma única disciplina (em 33 

análise). Em relação a esta última pauta, o prof. Cláudio Tavares fez uma ressalva acerca da necessidade de 34 

destacar a expectativa de ganho em relação à estratégia de divisão das disciplinas que possuem partes teórica 35 

e prática em duas disciplinas, sendo uma puramente teórica e outra puramente prática. A ressalva do prof. 36 

Cláudio foi apoiada por todos os demais membros do NDE. Após encerrar a discussão sobre os tópicos acima 37 

registrados, o prof. Edgar solicitou ao prof. Leonardo a tarefa de verificar e oferecer ao NDE, na próxima 38 
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reunião, uma contribuição do grupo de trabalho da mecânica em relação aos seguintes tópicos: verificar 39 

questões sobre as disciplinas ciência dos materiais e laboratório de materiais; verificar a possibilidade de 40 

alocação da disciplina Estática Aplicada às Máquinas no 3° período; verificar a possibilidade de alocação da 41 

disciplina Dinâmica Aplicada às Máquinas no 4° período. Nada mais havendo a tratar, o Prof. Edgar encerrou a 42 

reunião extraordinária aqui registrada, e para constar eu, Leonardo Guimarães Fonseca, lavrei a presente ata 43 

que, após ser aprovada, deverá ser assinada pelos presentes. Ouro Branco, 30 de junho de 2020. 44 

Prof. Edgar Campos Furtado/Coordenador ______________________________________________________ 45 

Prof. Alexandre Cândido Moreira/Membro Docente________________________________________________ 46 

Prof. Cláudio Alexandre Pinto Tavares/Membro Docente____________________________________________ 47 

Prof. Guilherme Gomes da Silva/Membro Docente_________________________________________________ 48 
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