
 

 

Síntese 5ª Reunião Ordinária do COEPE da Universidade do Estado de Minas Gerais 

realizada em 18-12-2020 

Às 10h do dia dezoito de dezembro foi realizada a 5ª Reunião Ordinária do Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão sob a presidência da Reitora, Prof.ª Lavínia Rosa Rodrigues. Além da 

Conselheira Presidenta estiveram presentes os seguintes conselheiros: Thiago Torres Costa 

Pereira, Michelle Gonçalves Rodrigues, Moacyr Laterza Filho, Magda Lúcia Chamon, Nágela 

Aparecida Brandão, Antônio Carlos Marangoni, Michelle de Sales Moreira, José Cosme 

Drumond; Josney Freitas Silva, Andréia Menezes de Bernardi, Sandra Lúcia Magri, Renato 

Madureira Silva, Ana Paula Martins Fonseca, Kelce de Aguiar, Samuel Ponsoni, Thais Prado 

Vasconcelos Silva, Rita de Cássia Ribeiro Carvalho, Eduardo Meireles, Thiago Gechel 

Kloss, Luciano Alves Nascimento, Maria Antonieta Teixeira, Frederico Daia Firmiano, André 

Amorim Martins, Pablo dos Santos Barzagli. Os Convidados foram: Raoni Bonato da Rocha, 

Deise Cristina Monteiro, Antônio Ferreira de Araújo Júnior, Priscila Rezende Moreira, Rita de 

Cássia Mendes, Tiago Luís Oliveira, José Rubenildo dos Santos, Kelly da Silva. 

 

A Conselheira Presidenta apresentou a pauta da reunião e a ordem do dia. Na sequência foram 

apreciados os seguintes itens: 

1) Apreciação da ata da reunião do COEPE realizada em dezenove de novembro de 2020. A 

ata da 4ª Reunião Ordinária do COEPE foi encaminhada com antecedência aos conselheiros, via 

e-mail, para apreciação e ajustes que se fizerem necessários. A Conselheira Presidenta apresentou 

os principais pontos da Ata, que foi aprovada, por unanimidade, pelos conselheiros.  

Item 2) Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia Mecânica da Unidade Acadêmica de   

João Monlevade. Relator: Professor Eduardo Meireles. 

 

O Relator apresentou o parecer e pontuou sobre a necessidade de se qualificar mais de trinta mil 

profissionais de nível superior para a indústria nos próximos anos. Destacou que a unidade de 

João Monlevade está localizada na região do Médio Rio Piracicaba, que engloba importantes 

cidades com indústrias de base minero metalúrgicas. Explicou que o projeto do curso de 

Engenharia Mecânica está estruturado de acordo com a legislação vigente e que o curso de 

Engenharia Mecânica pretende funcionar da seguinte forma: De forma integral com disciplinas 

obrigatórias 3.996h; disciplinas optativas 216h; 72h disciplinas eletivas; atividades de extensão 

540h; estágio supervisionado 252h; atividades complementares 180h; totalizando 5.256 horas de 

curso. Pontuou que a matriz curricular de curso está estruturada de forma adequada e com carga 

horária coerente com a complexidade das disciplinas. Nos aspectos dos componentes curriculares, 

o Relator sugeriu que seja observado pelo núcleo docente estruturante do curso/comissão de 

implantação, a possibilidade de substituir Língua Portuguesa e produção de textos por 

comunicação e expressão. Sugeriu também a  inclusão na matriz curricular, os componentes a 

seguir: manufatura assistida por computador; modelagem e simulação de sistemas térmicos; 

gerenciamento de projetos; empreendedorismo; robótica; indústria 4.0; introdução ao design; 

introdução à fundição, soldagem e metalurgia do pó; geração, utilização de vapor e ou sistemas 

de potência; gestão da manutenção; introdução à manufatura mecânica; eletricidade geral; 

motores de combustão interna; processos metalúrgicos de fabricação; planejamento e controle de 

produção; turbomáquinas hidráulicas. O Professor Tiago Luís Oliveira agradeceu as sugestões 

elencadas pelo Relator, aproveitou a oportunidade para parabenizar e compartilhar com o  



 
 

Conselho a aprovação do engenheiro metalurgista Gilberto Martins de Oliveira Gomes, egresso 

da Unidade de João Monlevade, no curso de mestrado do Instituto Tecnológico da Aeronáutica- 

ITA. Os demais convidados, Prof. José Rubenildo dos Santos e a Prof.ª Rita de Cássia Mendes, 

agradeceram e concordaram com as sugestões apresentadas pelo Relator. O Projeto Pedagógico 

do Curso de Engenharia Mecânica da Unidade Acadêmica de   João Monlevade foi aprovado, por 

unanimidade pelos conselheiros. 

 

Item 3) Proposta de composição dos Colegiados de Curso da Unidade Acadêmica de Ubá. 

Apresentação: Professora Kelly da Silva. 

 

A Relatora fez a leitura do o parecer, destacou que a Unidade Acadêmica de Ubá possui 4 (quatro) 

departamentos e 41 professores entre efetivos e designados. Na sequência apresentou a seguinte 

proposta de composição dos Colegiados: Composição do Colegiado do Curso de Licenciatura 

em Ciências Biológicas: O curso de graduação em ciências biológicas possui 22 professores que 

ministram disciplinas distribuídas em 3 departamentos, sendo eles: a) Representantes do 

Departamento de Licenciatura em Ciências Biológicas, formado por 1 (Titular) e 1 (Suplente); b) 

Representantes do Departamento de Ciências Humanas e Linguagens, formado por  1 (Titular) e 

1 (Suplente); c) Representante docente do DCET, formado por 1 (Titular) e 1 (Suplente). Foi 

decidida pela proporção 9 membros, sendo 2 representantes discentes (a serem indicados pelo 

Diretório Acadêmico) e 4 docentes (a serem eleitos em edital). Composição do Colegiado do 

Curso de Licenciatura em Química: O curso de graduação em química, possui 15 professores 

que ministram disciplinas distribuídas em 3 departamentos, a saber: a) Representantes do 

Departamento de Licenciatura em Ciências Biológicas, formado por 1 (Titular) e 1 (Suplente); b) 

Representantes do Departamento de Ciências Humanas e Linguagens formado por 1 (Titular) e 1 

(Suplente). c) Representante docente do DCET formado por 1 (Titular) e 1 (Suplente) d) 

Representantes Estudantis constituído por 2 (titulares) e 2 (suplentes). A Relatora destacou que 2 

representantes docentes serão definidos por eleição - via edital a ser publicado pela direção da 

unidade. Composição do Colegiado do Curso de Bacharelado em Design: Destacou que o curso 

de graduação em Design é ministrado por 10 professores que lecionam disciplinas distribuídas 

em 3 departamentos, sendo eles: a) Representantes do Departamento de Design indicados pela 

Câmara: formado por 1 (Titular) e 1 (Suplente); b) Representantes do Departamento de Ciências 

Humanas e Linguagens: formado por 1 (Titular) e 1 (suplente); c) Representantes dos discentes 

indicados pelo DA composto por 1 Titular e 1 Suplente. A Relatora destacou que o Colegiado do 

curso de Design contará com 5 membros titulares, sendo 4 professores e um (a) discente e será 

preciso abrir o edital para duas vagas de professores titulares e dois suplentes.  A Composição 

dos Colegiados na unidade de Ubá foi aprovada, por unanimidade, pelos conselheiros 

 

Item 4) Apresentação do Calendário Acadêmico UEMG 2021 – EaD – Apresentação 

Conselheira Michelle Gonçalves Rodrigues. 

 

A Relatora pontuou que o calendário acadêmico dos cursos oferecidos por meio do convênio 

UAB/CAPES/UEMG não sofreu alterações uma vez que as atividades não foram paralisadas. 

Explicou que o calendário permaneceu de acordo com o que foi votado para o início do ano letivo 

de 2021, da seguinte forma: 1) O início do primeiro semestre dia 1º de fevereiro e encerramento 

dia 30 de junho. 2)  O segundo semestre com início dia 02 de agosto e encerramento dia 04 de 

dezembro. 3) O período de 06 a 11 de dezembro ficou destinado para complementação de carga 

horária e/ou aplicação do exame especial. 4) Período de renovação de matrícula, entre os dias 19 

a 31 de janeiro; 5) Período de reoferta de disciplinas oferecidas em 2020 nos dias 1º à 20 de 

fevereiro. 6) Semana das licenciaturas EAD no período de 17 a 22 de maio. Salientou que as 

atividades presenciais, realizadas aos sábados, estão temporariamente suspensas. O calendário 

acadêmico UEMG 2021- EaD foi aprovado pela maioria dos conselheiros, com uma abstenção. 



 

 
 

Item 5) Outros Assuntos: 

 

5.1) A Conselheira Presidenta informou que o PL 2150, que estabelece normas para 

contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de interesse 

público, deve ser votado ainda na presente data. Pontuou sobre a expectativa de como serão 

realizadas as contratações que serão encerradas dia 1º de fevereiro de 2021. 5.2) A Conselheira 

Presidenta informou que em 17 de dezembro foi encaminhado à SEPLAG e à AGE as sugestões 

para elaboração do Decreto de contratação dos professores designados, no entanto ainda não 

obteve resposta. Pontuou que os contratos de designações serão encerrados em 31 de dezembro 

de 2020 e considerou preocupante a retomada das aulas do 2º semestre letivo de 2020 com início 

dia 18 de janeiro de 2021.  Pontuou sobre a possibilidade de o Decreto das contratações não ser 

publicado antes de 31 de dezembro de 2020. Na sequência, o Conselheiro, Professor Luciano 

Alves Nascimento, propôs ao Conselho uma alternativa, caso a publicação não seja realizada. A 

Pró-reitora de Graduação, Prof.ª Michelle Rodrigues, corroborou com a fala do Conselheiro 

Luciano e considerou a possibilidade do COEPE adiar o início das aulas para fevereiro. A 

Conselheira Presidenta expôs preocupação com ENEM e SISU, caso o calendário seja alterado. 

Após ampla discussão, os conselheiros optaram pela manutenção do calendário, sem alterações 

 

A reunião foi finalizada às 13:30h. 

 

Secretaria dos Conselhos 

Belo Horizonte, aos 18 de dezembro de 2020. 


