
ATA DA QUADRAGÉSIMA REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA 1 

DE PRODUÇÃO. Nos dezenove dias do mês de Maio do ano de dois mil e vinte, às dez 2 

horas, reuniram-se os membros deste colegiado, via vídeo conferência, sob a presidência do 3 

Professor Robson Bruno Dutra Pereira. Participaram da reunião virtual os membros: Prof. 4 

Marcelo José Bondioli, Professora Roberta Alves e Profa. Roseli Marins Balestra. 5 

Primeiramente a pauta da reunião foi aprovada. Em seguida, foi analisado o único item a ser 6 

tratado: ITEM 1 – Pedido da aluna Jéssica Kristina Silva para defender seu trabalho de 7 

conclusão de curso durante o período de suspensão de calendário devido à pandemia 8 

da COVID-19. A aluna Jéssica solicitou realizar sua defesa via vídeo conferência durante o 9 

período de suspensão de calendário para participar de um processo seletivo na empresa 10 

onde realiza estágio. O processo seletivo, de acordo com a discente, foi iniciado em 11 

14/05/2020 e tem previsão de término ao fim do mês de Maio. Ainda segundo a aluna, em 12 

caso de aprovação no processo seletivo, ela só poderá assumir a vaga se não tiver outras 13 

pendências com a UFSJ além da colação de grau. O coordenador do curso e desta reunião 14 

conversou com a orientadora do trabalho, Gabriela Baccarini e a docente garantiu que o 15 

trabalho está finalizado e já se encontra em fase de defesa. Dadas tais considerações, o 16 

colegiado deferiu o pedido. A defesa poderá ocorrer à distância via vídeo conferência. 17 

Entretanto, anteriormente à defesa a aluna deverá enviar ao coordenador de curso 18 

comprovante de participação no processo seletivo e os pré-requisitos para tomar posse em 19 

caso de aprovação. O colegiado recomenda também a gravação da defesa, além de 20 

registrar corretamente na ata que a defesa será (foi) via vídeo conferência. Em caso de 21 

aprovação na defesa a professora orientadora do trabalho deverá enviar digitalmente a ata 22 

assinada pelos membros e pela discente interessada à DICON. O colegiado decidiu por 23 

estender estas deliberações a outros discentes que porventura apresentem situação similar 24 

durante a suspensão do calendário devido à pandemia de COVID-19. O coordenador deverá 25 

ser notificado para aprovar via ad referêndum os pedidos. Nada mais havendo a tratar, eu, 26 

Robson Bruno Dutra Pereira, Presidente, dei por encerrada a reunião às 10 horas e 50 27 

minutos, e lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por todos. São 28 

João Del-Rei, Nos dezenove de Maio do ano de dois mil e vinte. 29 

Prof. Guilherme Germano Braga ______________________________________ 30 

Prof. Marcelo José Bondioli __________________________________________ 31 

Profa. Roberta Alves _______________________________________________ 32 

Prof. Robson Bruno Dutra Pereira _____________________________________ 33 

Profa. Roseli Marins Balestra _________________________________________ 34 


