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Ata da Primeira Reunião da Comissão de Espaço Físico (COESF) do Campus 1 

Santo Antônio da Universidade Federal de São João del-Rei. 2 

 Aos 3 (três) dias do mês de fevereiro de 2021, às 9 horas e 30 minutos, participaram da 3 

reunião da Comissão de Espaço Físico (COESF) do Campus Santo Antônio da 4 

Universidade Federal de São João del-Rei, por videoconferência, pela plataforma de 5 

serviço de conferência Google Meet, devido à impossibilidade de realização de reunião 6 

presencial diante da pandemia da Covid-19, os seguintes membros nomeados pelo 7 

artigo 1º da Portaria nº 493/2020/UFSJ, de 27 de outubro de 2020: a Pró-Reitora de 8 

Administração, a Técnica-Administrativa  Fernanda Márcia de Lucas Resende, 9 

Coordenadora da COESF; o Pró-Reitor de Planejamento, professor Renato da Silva 10 

Vieira, Vice-Coordenador da COESF; o Diretor da Divisão de Projetos e Obras, o 11 

Técnico-Administrativo Sérgio Luiz Fernandes Meloni; o Técnico-Administrativo 12 

lotado no Núcleo de Meio Ambiente, Gustavo Henrique Almeida. Participaram também 13 

da reunião, entre os membros variáveis da COESF, nomeados pelo artigo 2º da Portaria 14 

nº 493/2020/UFSJ: o Diretor de Prefeitura de Campus, o Técnico-Administrativo Fábio 15 

Chaves; os Docentes Fábio Alexandre de Matos, Leandro Reis Muniz e Lincoln 16 

Cardoso Brandão, membros da COESF representando o Campus Santo Antônio (CSA); 17 

a Técnica-Administrativa Isabela Teixeira de Assis Coelho, membro da COESF 18 

representando o CSA; o Discente Gabriel Bernardo de Magalhães Santos, membro da 19 

COESF representando o CSA. Ausente: a Docente lotada em formação em arquitetura 20 

ou engenharia civil, a professora Anna Sophia Barbosa Baracho vinculada ao 21 

Departamento de Arquitetura, Urbanismo e Artes Aplicadas, integrante da COESF, 22 

apresentando justificativa. Além dos membros da COESF, participou também da 23 

reunião o Docente Eduardo Bento Pereira, Coordenador do Núcleo de Robótica e 24 

Tecnologias Assistivas da UFSJ e o Docente Silvan Antônio Flávio, Coordenador do 25 

Curso de Engenharia Elétrica. A Coordenadora da COESF deu início aos trabalhos 26 

solicitando a permissão para realizar a gravação da reunião e, havendo o consentimento 27 

de todos os participantes, procedeu-se à gravação. Na sequência, a Coordenadora 28 

apresentou a Resolução nº 033/2019/CONSU que reestrutura a Comissão de Espaço 29 

Físico da UFSJ e dá outras providências, bem como a Portaria de nomeação dos novos 30 

integrantes da COESF. Apresentou também a estrutura da reunião que seria dividida em 31 

três partes, sendo: expediente, destinada à discussão e apresentação da ata da sessão 32 
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anterior e os informes, uma segunda parte, na qual a pauta é aprovada, e uma terceira 33 

parte envolvendo discussões sobre os itens da pauta. 1- “Expediente”: não havendo ata 34 

de sessão anterior para discussão e aprovação, já que esta é a primeira reunião da 35 

COESF/CSA, a Coordenadora deu abertura aos informes, iniciando as tratativas com 36 

uma proposta para um calendário com datas previstas para as próximas reuniões da 37 

COESF/CSA, sugerindo uma reunião a cada dois meses, ocorrendo nas primeiras 38 

quartas-feiras, mês sim, mês não e, em sendo necessário, convocar-se-ão reuniões 39 

extraordinárias. Acordou-se dessa forma apenas com a ressalva levantada pelo professor 40 

Fábio Alexandre de Matos em relação às férias dos Discentes no mês de maio de 2021, 41 

que, eventualmente, poderá ser necessária alteração da data acordada especificamente 42 

no mês em referência. Com a concordância de todos, fixou-se, a princípio, o calendário 43 

de reuniões da COESF/CSA nos dias 03/03/2021, 05/05/2021, 07/07/2021, 1º/09/2021 e 44 

03/11/2021. Seguindo nos informes, a Coordenadora ressaltou aos demais participantes 45 

que a COESF é uma Comissão consultiva da Reitoria, cabendo à Reitoria toda e 46 

qualquer decisão que envolve a pauta. 2- “Apresentação da Pauta”: a Coordenadora 47 

apresentou a pauta, cuja demanda é do Núcleo de Robótica e Tecnologias Assistivas da 48 

UFSJ, que visa, em suma, espaço físico adequado e suficiente para atender às 49 

necessidades para a realização de suas atividades, qual seja: o segundo andar do antigo 50 

prédio da Mecânica e dois espaços no primeiro andar do mesmo prédio para 51 

atendimento das pessoas com necessidades especiais e para alocação de materiais 52 

pesados. Caso a demanda seja atendida, o Núcleo desocupará as salas 3.17EL e 2.09EL, 53 

e as salas 2.02PV, 2.03PV e também a sala 3.24 no Prédio Central. A Coordenadora da 54 

COESF propõe que, caso o pedido desse espaço físico seja atendido, que seja por um 55 

período de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado. Na sequência, a Coordenadora passou a 56 

palavra para o professor Eduardo Bento Pereira, Coordenador do Núcleo de Robótica e 57 

Tecnologias Assistivas da UFSJ, para especificação da pauta. O professor Eduardo 58 

realizou uma apresentação do projeto de como será utilizado o espaço, bem como do 59 

conjunto das ações propostas pelo Núcleo de Robótica em prol da UFSJ e da 60 

comunidade como um todo. Colocou como um dos objetivos principais a junção dos 61 

laboratórios interdisciplinares envolvidos pelo Núcleo que estão espalhados em outros 62 

espaços físicos da UFSJ, possibilitando o compartilhamento entre eles. Informou que a 63 

infraestrutura atual do Núcleo conta com o Laboratório de Estudos em Sistemas 64 
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Automáticos Inteligentes (LESAI) na sala 3.17EL, o Laboratório de Sistemas 65 

Cibernéticos (LASCI) na sala 2.09EL, o Laboratório de Estudos em Robótica Móvel 66 

(LEROM) na sala 3.24 do Prédio Central, o Laboratório de Extensão em Robótica 67 

Educacional (LEROE) na sala 2.03PV e o Laboratório de Desenvolvimento de Kits 68 

Didáticos (LAKID) na sala 2.02PV. Relatou que, além desses laboratórios, o núcleo 69 

contava com o Laboratório de Multimídia (LAMUL) que funcionava em sala cedida 70 

temporariamente pelo DEPEL, a qual foi devolvida a pedido do mesmo e a Sala 3.19 do 71 

prédio central que abrigava as arenas de robótica dos projetos de extensão que foi 72 

cedida para as empresas juniores. Na sequência, expõe que o principal objetivo do 73 

projeto é o uso de um espaço maior para que seja criado o Centro de Referência em 74 

Aprendizagem Criativa para dar suporte as ações do Núcleo em nossa região e, também, 75 

para a Conferência Brasileira de Aprendizagem Criativa (CBAC 2021) que será 76 

realizada na UFSJ em 2021 com o apoio do MIT. O grande objetivo é a negociação para 77 

implantação do Instituto de Inteligência Artificial Aplicada, robótica e sistemas 78 

autônomos que visa ser um grupo de estudos para capacitação de alunos da UFSJ e de 79 

outras instituições do Brasil para trabalharem em projetos de Inteligência Artificial com 80 

aplicações em robótica e sistemas autônomos. Quanto às condições oferecidas pelo 81 

espaço físico demandado, expõe que as divisórias atuais do prédio são ideais para 82 

abrigar os vários subespaços necessários para o bom funcionamento do Núcleo, 83 

necessitando apenas de algumas adaptações que podem ser feitas ao longo do tempo 84 

com o apoio dos serviços gerais terceirizado do CSA. Ao final, informa que, havendo a 85 

possibilidade da mudança para os espaços solicitados, as salas 3.17EL e 2.09EL que 86 

seriam disponibilizadas pelo Núcleo, sugerindo que poderiam ser essas duas salas 87 

utilizadas pelo DEPEL para suas demandas crescentes em ensino e pesquisa e que as 88 

salas 2.02PV, 2.03PV e 3.24 no Prédio Central poderiam ser usadas pela administração 89 

para outras demandas. Ressalta que a sala 3.19 do prédio central que abrigava as arenas 90 

de robótica dos projetos de extensão que foi cedida para as empresas juniores, a pedido 91 

do então Vice-Reitor, professor Sérgio, diante da possibilidade de cessão de um espaço 92 

único futuro ao núcleo. Finalizando a sua apresentação, a Coordenadora da COESF 93 

retoma a palavra. 3- “Discussões da Pauta”: A Coordenadora abriu espaço para o 94 

início das discussões. O Professor Silvan Antônio Flávio, Coordenador do Curso de 95 

Engenharia Elétrica, manifestou-se estar de acordo e que apoia todo o projeto 96 
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apresentado, pedindo licença em seguida para se retirar da reunião em função de aula a 97 

ser ministrada. Com a palavra, o professor Lincoln Cardoso Brandão fez a colocação 98 

quanto à possibilidade de disponibilização da sala que abriga os equipamentos da 99 

Metereologia, com a finalidade de aumentar o espaço destinado ao Núcleo, caso a 100 

demanda seja atendida, a depender de uma reforma/adequação na Fabricação, espaço 101 

que receberão esses equipamentos. Ademais, como um dos equipamentos é 102 

extremamente pesado, para o seu deslocamento, seria necessária ver a melhor forma de 103 

deslocamento dele para a Fabricação após a reforma, seja por meio de aluguel de um 104 

caminhão munck ou da aquisição de tartarugas para movimentação de cargas. Na 105 

sequência, sobre a disponibilidade do espaço físico demandado pelo Núcleo, com 106 

palavra, Fábio Chaves, Diretor da Prefeitura de Campus da Sede, informou que, em 107 

relação ao segundo andar do prédio falta apenas o gabinete do professor Dimas para ser 108 

desocupado, bem como informou que os dois espaços no primeiro andar seriam os 109 

que já se encontram disponíveis. Fábio Chaves informou também ao professor 110 

Eduardo sobre outros projetos que já funcionam no primeiro andar do prédio e não foi 111 

apresentado empecilho para coexistirem no mesmo andar. Foram discutidas as logísticas 112 

para viabilidade de deslocamento de equipamentos pesados, bem como das instalações 113 

elétricas e das manutenções prediais e de colocação de divisórias que serão necessárias 114 

para atender às necessidades dos projetos do Núcleo. Finalizadas as discussões, a 115 

Coordenadora deu início à votação, que, por unanimidade foi favorável ao 116 

atendimento da demanda apresentada pelo Núcleo de Robótica e Tecnologias Assistivas 117 

da UFSJ. Diante disso, a Coordenadora comunicou que a demanda passará pela 118 

apreciação da Reitoria. Às 10h41min, esgotada a pauta e nada mais havendo para ser 119 

tratado, a Coordenadora da COESF encerrou a reunião. Para constar, eu, Bruna Cristina 120 

Chaves, Secretária Executiva da Pró-Reitoria de Administração, lavrei a presente ata, 121 

que, se aprovada, será assinada por todos os participantes da reunião. São João del-Rei, 122 

03 de fevereiro de 2021.  123 

Téc.-Adm. Fernanda Márcia de Lucas Resende 124 

Prof. Renato da Silva Vieira 125 

Téc.-Adm. Sérgio Luiz Fernandes Meloni 126 

Téc.-Adm. Gustavo Henrique Almeida 127 

Téc.-Adm. Fábio Chaves 128 
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Prof. Fábio Alexandre de Matos 129 

Prof. Leandro Reis Muniz 130 

Prof. Lincoln Cardoso Brandão 131 

Téc.-Adm. Isabela Teixeira de Assis Coelho 132 

Discente Gabriel Bernardo de Magalhães  133 

Prof. Eduardo Bento Pereira 134 

Prof. Silvan Antônio Flávio 135 


