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ATA DA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO CURSO DE 
ENGENHARIA MECATRÔNICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI – UFSJ 

 
Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de fevereiro de 2021 (dois mil e vinte e um), às 13h30 (treze horas e trinta 1 

minutos), por meio de videoconferência (Google Meet), iniciou-se a 12ª (décima segunda) reunião 2 

extraordinária do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de Engenharia Mecatrônica da Universidade 3 

Federal de São João del-Rei (UFSJ). Estavam presentes, sob a presidência do Coordenador Prof. Edgar 4 

Campos Furtado, os Professores: Alexandre Cândido Moreira, Cláudio Alexandre Pinto Tavares, Guilherme 5 

Gomes da Silva, e Leonardo Guimarães Fonseca. O coordenador propôs tempo máximo de duração da 6 

reunião em uma hora e trinta minutos, sendo aprovado por unanimidade. O coordenador deu início à reunião 7 

apresentado a pauta prevista, ficando a mesma aprovada por unanimidade conforme a seguir. Item um – 8 

calendário de reuniões; item dois – inclusão de carga horária de extensão no projeto pedagógico do 9 

curso; item três – atualização do projeto pedagógico do curso; item quatro – outros assuntos. Antes de 10 

iniciar a reunião, o coordenador ressaltou a importância de concluir a renovação do projeto pedagógico do 11 

curso ainda no ano de 2021, e que para alcançar este objetivo seria necessário consolidar o projeto 12 

pedagógico do curso e submetê-lo à análise da comunidade. Item um – calendário de reuniões. O 13 

coordenador propôs o calendário de reuniões ordinárias deste núcleo docente estruturante para a terceira 14 

quinta feira de cada mês de 2021, sempre a partir das 10:00 horas, sendo esta proposta aprovada por 15 

unanimidade. Item dois – inclusão de carga horária de extensão no projeto pedagógico do curso. O tema 16 

foi amplamente discutido entre os membros deste núcleo docente estruturante, sem que houvesse um 17 

consenso sobre a forma mais adequada para efetuar esta inclusão. Ao final da discussão, algumas tarefas 18 

foram elencadas para melhor embasar esta tomada de decisão: verificar o limite de 4.200 (quatro mil e 19 

duzentas) horas de atividades no projeto pedagógico do curso, através de resolução do CONEP / UFSJ; 20 

estudar uma metodologia para incorporar a demanda por carga horária de extensão no projeto pedagógico do 21 

curso. Este encaminhamento foi aceito por unanimidade. Item três – atualização do projeto pedagógico do 22 

curso de graduação em engenharia mecatrônica. O coordenador propôs retomar as linhas de ação, 23 

dividindo as tarefas conforme a seguir: Edgar e Alexandre estão responsáveis pela linha de ação dos textos 24 

descritivos do projeto pedagógico do curso; Cláudio e Guilherme estão responsáveis pela linha de ação do 25 

ementário e das referências disponíveis em termos de bibliografia; Leonardo está responsável por elaborar as 26 

grades de transição. Nada mais havendo a tratar, o Prof. Edgar Campos encerrou a reunião extraordinária aqui 27 

registrada, e para constar eu, Leonardo Guimarães Fonseca, lavrei a presente ata que, após ser aprovada, 28 

deverá ser assinada pelos presentes. Ouro Branco, 26 de fevereiro de 2021. 29 

Prof. Edgar Campos Furtado/Coordenador ______________________________________________________ 30 

Prof. Alexandre Cândido Moreira/Membro Docente________________________________________________ 31 

Prof. Cláudio Alexandre Pinto Tavares/Membro Docente____________________________________________ 32 

Prof. Guilherme Gomes da Silva/Membro Docente_________________________________________________ 33 

Prof. Leonardo Guimarães Fonseca/Membro Docente______________________________________________ 34 
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