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ATA DA 31ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA DE

TELECOMUNICAÇÕES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI – UFSJ

Aos vinte e nove dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, às dez horas e oito minutos, na1

sala de reunião do aplicativo Meet, realizada de forma remota, conforme autorizada pela Portaria nº2

010/UFSJ/PROEN de 03 de junho de 2020, iniciou-se a Trigésima Primeira Reunião Extraordinária3

do Colegiado do Curso de Engenharia de Telecomunicações da Universidade Federal de São João4

del-Rei. Estavam presentes, sob a presidência do coordenador Moacir de Souza Júnior, o vice-5

coordenador Gustavo Fernandes Rodrigues, o professor Natã Goulart da Silva e a representante6

discente Ana Carolina dos Santos Antônio. Os docentes Gláucio Lopes Ramos e Mariana Geny7

Moreira justificaram a ausência. O coordenador agradeceu a presença de todos, dando início à8

reunião expondo a pauta prevista, ficando a mesma aprovada conforme a seguir: Item um –9

Aprovação das Atas: As atas da nonagésima segunda reunião ordinária e trigésima reunião10

extraordinária do colegiado de curso, enviadas previamente aos membros, via e-mail, juntamente11

com a convocação para a presente reunião, foram aprovadas. Item dois – Documentação de12

estágio extracurricular da discente de matrícula 194300031: O professor Moacir de Souza Júnior13

apresentou ao Colegiado a documentação da discente sobre estágio extracurricular em que a aluna14

requisitava a assinatura do termo aditivo do estágio, mas com a documentação anterior (termo de15

compromisso e plano de estágio) sem assinatura do representante da instituição de ensino; ou seja,16

a discente havia exercido suas atividades na empresa do dia vinte e dois de abril a vinte e dois de17

agosto de dois mil e vinte um, sem conhecimento da interveniente. O Órgão Colegiado solicitou ao18

coordenador do curso que verificasse, junto ao setor de estágio da universidade, como proceder com19

essa questão de assinatura de estágio de forma retroativa e, com o docente orientador indicado na20

documentação apresentada pela discente, se houve acompanhamento, por parte dele, do trabalho21

realizado pela aluna durante o estágio. Item três – Relatos enviados por discentes alusivo à22

docentes: I) O coordenador Moacir de Souza Júnior explicou aos membros presentes a situação23

relatada, via e-mail, pelo aluno de matrícula 214300004, sobre apontamentos referentes à maneira24

como a docente Gilcélia Regiane de Souza ministrou a unidade curricular Geometria Analítica e25

Álgebra Linear durante o primeiro semestre de dois mil e vinte e um. O coordenador informou sobre26

os procedimentos adotados por ele para solucionar, da melhor forma possível, a demanda; uma vez27

que a questão foi repassada ao seu conhecimento, pelo aluno, apenas no final do semestre letivo. A28

representante discente Ana Carolina dos Santos Antônio também explanou sobre o tema, pois29

esteve em contato com o discente e demais alunos durante o período dos acontecimentos30

informados, via grupo de whatsapp. Após deliberações, os membros do colegiado concordaram com31

os procedimentos adotados pelo professor Moacir de Souza Júnior e demonstraram preocupação32

com o tratamento de alguns docentes aos alunos, principalmente ingressantes, que, por muitas33
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vezes, ocasiona uma evasão do curso. Baseado nessa questão, o docente Natã Goulart da Silva34

sugeriu a possibilidade de realizar, na unidade curricular de Introdução à Engenharia de35

Telecomunicações, uma “acolhida” aos ingressantes para orientá-los melhor sobre o curso e36

procedimentos da instituição. O coordenador solicitou à representante discente Ana Carolina dos37

Santos Antônio que repassasse o contato telefônico dele aos discentes do curso, para que, em casos38

futuros, semelhantes ao apresentado pelo aluno, ele seja comunicado a tempo de poder auxiliar39

melhor os alunos. II) Outro relato apresentado pelo coordenador, foi o da discente de matrícula40

164300038, referente ao modo do docente Marco Aurélio Seluque Fregonezi ministrar as aulas da41

unidade curricular Tópicos Especiais em Instalações Elétricas de Baixa Tensão. O coordenador42

informou que entrou em contato com o professor Marco Aurélio Seluque Fregonezi sobre a43

reclamação, que tentou esclarecer a situação. Porém, como a demanda foi apresentada pela44

discente apenas no final do semestre letivo, infelizmente, não foi possível o coordenador tomar45

outras medidas com relação ao problema. O professor Moacir de Souza Júnior irá repassar aos46

membros do colegiado os e-mails enviados pela aluna e pelo docente, para que tenham um melhor47

conhecimento sobre a situação e acompanharem outros possíveis casos dessa magnitude. Item48

quatro – Decisões “ad referendum” em requerimentos eletrônicos: O presidente Moacir de49

Souza Júnior apresentou ao colegiado de curso os seguintes requerimentos eletrônicos50

decididos “ad referendum”: os requerimentos eletrônicos deferidos sobre contagem de horas51

para atividades complementares de números 114391/2021 (da discente de matrícula52

124350025), 114566/2021 (do discente de matrícula 164350027) e 114685/2021 (do discente de53

matrícula 154350020); os requerimentos eletrônicos deferidos sobre equivalência de disciplinas54

de números 117170/2021 (do discente de matrícula 144350018) e 117383/2021 (do discente de55

matrícula 214350021); o requerimento eletrônico de número 117012/2021 (da discente de56

matrícula 164300034) indeferido, sobre quebra de pré-requisito na unidade curricular de57

Microprocessadores; bem como, o requerimento eletrônico de número 116584/2021 (do discente58

de matrícula 184300028) deferido, sobre quebra de pré-requisito na unidade curricular de59

Estágio Obrigatório. Após as explicações do professor Moacir de Souza Júnior, sobre os60

procedimentos adotados para os respectivos pareceres, o Órgão Colegiado aprovou, por61

unanimidade, as decisões “ad referendum”. Item cinco – Análise de requerimento eletrônico: O62

coordenador apresentou o requerimento eletrônico de número 116707/2021 (do discente de63

matrícula 194300053), sobre recurso de indeferimento de solicitação anterior de equivalência interna,64

em virtude do professor Gustavo Fernandes Rodrigues (que indeferiu o pedido) entender que as65

ementas das unidades curriculares (cursada e pretendida) são diferentes. Após análise, o colegiado66

solicitou que o coordenador encaminhasse os planos de ensino ao professor José Eloy Ottoni,67

docente responsável pela unidade curricular de Cálculo Diferencial e Integral II no curso de68

Engenharia de Telecomunicações, para verificar se há equivalência ou não entre as disciplinas de69
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Cálculo II (cursada pelo discente no curso de Engenharia de Alimentos da instituição) e a do curso de70

Engenharia de Telecomunicações. Nada mais havendo a tratar, o professor Moacir de Souza71

Júnior agradeceu a presença de todos e a reunião foi encerrada às onze horas e quarenta e quatro72

minutos e, para constar, eu, Renata Dornelas de Siqueira, lavrei a presente ata que, após ser73

aprovada, deverá ser assinada pelos presentes. Ouro Branco, 29 de setembro de 2021.74

Prof. Moacir de Souza Júnior/Coordenador ______________________________________________75

Prof. Gustavo Fernandes Rodrigues/Vice-Coordenador ____________________________________76

Prof. Gláucio Lopes Ramos/Membro Docente AUSÊNCIA JUSTIFICADA77

Prof.ª Mariana Geny Moreira/Membro Docente AUSÊNCIA JUSTIFICADA78

Prof. Natã Goulart da Silva/Membro Docente ____________________________________________79
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