
ATA DA QUADRAGÉSIMA REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA 1 

DE PRODUÇÃO. Nos três dias do mês de Julho do ano de dois mil e vinte, às dez horas, 2 

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 

Guilherme Germano Braga, Prof. Marcelo José Bondioli, Profa. Roberta Alves e Profa. 5 

Roseli Marins Balestra. Primeiramente a pauta da reunião foi aprovada. Em seguida, foi 6 

analisado o único item a ser tratado: ITEM 1 – Ad referendum Defesas TCC Jéssica e 7 

Matheus. Os alunos Jéssica e Matheus orientados, respectivamente, pelos professores 8 

Gabriela Baccarini e Guilherme Germano defenderam TCC fora do calendário de TCC 9 

01/2020, dada oportunidade de efetivação nas empresas onde realizam estágio. Conforme 10 

proposto na 40ª reunião de colegiado o coordenador foi notificado e deu Ad referendum na 11 

reunião, sendo deferido por todos os membros do colegiado. ITEM 2 – Recurso contra 12 

desvinculação da aluna Georgia Priscilla Silva Souza. A discente manifestou sua defesa 13 

em relação à sua situação acadêmica irregular conforme edital 002/2019/DICON/PROEN. O 14 

processo foi resumido pelo presidente da reunião. A aluna ingressou no curso em 2010/2 por 15 

transferência interna. Seu prazo máximo de integralização era até 2016/1. Ela pediu 16 

prorrogação quatro vezes, sendo todos os pedidos deferidos, com último finalizado em 17 

2019/1. Durante os períodos prorrogados a aluna reprovou por infrequência três vezes na 18 

única disciplina em débito, Projeto de Sistemas Mecânicos do currículo de 2009. A aluna foi 19 

contatada na última oportunidade pelo coordenador do curso em exercício, Flávio 20 

Napolitano, e ela disse que não cursaria a disciplina naquela ocasião. O desinteresse e falta 21 

de compromisso da aluna com o curso e falta de cumprimento do estabelecido nos planos 22 

de trabalho dos pedidos de prorrogação de prazo levaram o colegiado a desvinculá-la do 23 

curso. Considerando o edital supracitado, a aluna se manifestou pedindo ao CONSU mais 24 

uma oportunidade para conclusão da graduação. A única pendencia da discente é a 25 

disciplina citada. A aluna, atualmente residente em Sorocaba/SP, menciona que já se 26 

preparou financeiramente para retornar a São João del-Rei para cursar a disciplina. A aluna 27 

argumenta que a educação é direito fundamental e violado tal direito, viola-se a dignidade 28 

humana e, neste sentido, pede a oportunidade de finalizar o curso para posteriormente ter 29 

mais chance de se recolocar no mercado de trabalho. Posteriormente, o presidente pediu a 30 

manifestação da opinião dos presentes na reunião sobre o pedido da aluna. Todos se 31 

manifestaram favoravelmente à aprovação do pedido da aluna. Entretanto, o colegiado 32 

aprovou o pedido por apenas mais um semestre considerando o oferecimento da disciplina 33 

Composição de Sistemas Mecânicos, do currículo de 2017, com ementa e carga horária 34 

equivalentes. Esta disciplina é ofertada sempre no primeiro semestre no quinto período e 35 

sempre há vagas remanescentes para matrícula. O colegiado ressaltou a situação de 36 

suspensão do calendário de graduação dada a pandemia de SARS-Cov2 e, assim como os 37 

demais discentes, a aluna deverá aguardar deliberações da Comissão de Análise de 38 

Atividades Acadêmicas Emergenciais UFSJ/Covid-19, conforme portaria Nº 39 

017/UFSJ/PROEN, DE 30 DE JUNHO DE 2020. Nada mais havendo a tratar, eu, Robson 40 

Bruno Dutra Pereira, Presidente, dei por encerrada a reunião às 10 horas e 50 minutos, e 41 

lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por todos. São João Del-Rei, 42 

Nos dezenove de Maio do ano de dois mil e vinte. 43 

Prof. Guilherme Germano Braga ______________________________________ 44 

Prof. Marcelo José Bondioli __________________________________________ 45 

Profa. Roberta Alves _______________________________________________ 46 

Prof. Robson Bruno Dutra Pereira _____________________________________ 47 

Profa. Roseli Marins Balestra _________________________________________ 48 
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