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ATA DA DÉCIMA TERCEIRA REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE BACHARELADO EM 8 
ADMINISTRAÇÃO DO CEFET-MG. No dia 25 de março de 2010, na sala de Reuniões do 9 
Departamento de Ciências Sociais Aplicadas, no Campus II do CEFET-MG, realizou-se a décima 10 
terceira reunião do Colegiado do Curso de Bacharelado em Administração, sob a presidência do 11 
Prof. Anderson Cruvinel Magalhães, Presidente do Colegiado do Curso de Bacharelado em 12 
Administração. Estiveram presentes os seguintes membros: Prof. Felipe Dias Paiva, 13 
representante titular do Departamento de Ciências Sociais Aplicadas, Prof. Rodrigo Tomás 14 
Nogueira Cardoso, representante titular do Departamento de Física e Matemática, Prof. Sílvio 15 
Alves de Souza, representante titular do Departamento de Computação, Profa. Laíse Ferraz 16 
Correia, representante titular do Departamento de Ciências Sociais Aplicadas, Gabriela Turra 17 
Leal, representante suplente dos discentes. Foi verificado o quorum regimental. Estavam 18 
presentes 06 (seis) membros com direito a voto, incluindo o Presidente. Abertura da 13ª Reunião 19 
do Colegiado do Curso de Bacharelado em Administração. O Presidente declarou aberta a 20 
sessão às dezesseis horas e onze minutos e colocou em discussão a proposta de pauta para a 21 
reunião: 1) Leitura e aprovação da Ata da 12ª Reunião do Colegiado do Curso de Bacharelado em 22 
Administração; 2) Aprovação dos Planos de Ensino; 3) Procedimento de validação de atividades 23 
complementares e de prática profissional; 4) Definição de disciplinas optativas para o 2º semestre 24 
de 2010; 5) Informes do presidente e membros. Foi apresentada a seguinte proposta reformulada 25 
de pauta para a reunião: 1) Leitura e aprovação da Ata da 12ª Reunião do Colegiado do Curso de 26 
Bacharelado em Administração; 2) Aprovação de Planos de Ensino; 3) Procedimento de validação 27 
de atividades complementares e de prática profissional; 4) Definição de disciplinas optativas para 28 
o 2º semestre de 2010; 5) Necessidade de pré-requisito para TCC I; 6) Curso de Férias da 29 
disciplina Metodologia da Pesquisa para os alunos repetentes por nota; 7) Requerimentos de 30 
alunos; 8) Artibuição de pesos ao Vestibular; 9) Informes do Presidente e membros. Colocada em 31 
votação, a proposta de pauta foi aprovada por unanimidade (6 votos). 1) Leitura e aprovação da 32 
Ata da 12a. Reunião do Colegiado do Curso de Bacharelado em Administração: o Prof. 33 
Anderson Cruvinel Magalhães fez a leitura da Ata da 12ª reunião do Colegiado do Curso de 34 
Bacharelado em Administração. Colocada em votação, a ata foi aprovada (2 votos a favor e 4 35 
abstenções) sem nenhuma alteração. 2) Aprovação dos Planos de Ensino: O Prof. Anderson 36 
apresentou processo 23062.000836/10-01 aos conselheiros que versa sobre Plano de Ensino da 37 
disciplina Tópicos Especiais em Finanças – Gestão Tributária. Após análise foi encaminhada 38 
proposta de aprovação. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade (6 votos). 3) 39 
Procedimento de validação de atividades complementares e de prática profissional: o Prof. 40 
Anderson Cruvinel Magalhães comunicou aos conselheiros a necessidade de validação das 41 
atividades complementares e de prática profissional, tendo em vista que a primeira turma do curso 42 
se formará em dezembro de 2010. Desta forma, o Prof. Felipe Dias Paiva propôs um modelo de 43 
requerimento próprio para que os alunos façam sua solicitação. Colocado em votação, foi 44 
aprovado por unanimidade (6 votos). Além disso, foi encaminhada proposta de estabelecimento 45 
das seguintes datas para que os alunos ingressantes no primeiro semestre de 2007 possam fazer 46 
solicitação de validação de atividades curriculares complementares: 12/04/2010 à 07/05/2010 e no 47 
segundo semestre para todos os alunos do curso do dia 09/09/2010 à 20/09/2010. Colocada em 48 
votação a proposta foi aceita por unanimidade (6 votos). 4) Definição de disciplinas optativas 49 
para o 2º semestre de 2010: o Prof. Anderson informou aos conselheiros que havia a 50 
necessidade de estabelecer as disciplinas optativas  que serão ofertadas no segundo semestre de 51 
2010. Foi encaminhada a proposta das seguintes disciplinas: Tópicos especiais em Recursos 52 
Humanos – Liderança; Metodologia da Solução de Problemas; Gestão Tributária; Gestão 53 
Ambiental; Tópicos Especiais em Estratégia e Empreendedorismo, como ementa a ser definida 54 
pelo colegiado; Processos de Importação e Exportação e Tópicos Especiais em 55 
Empreendedorismo e Estratégia – evolução das teorias das organizações. Colocada em votação 56 



a proposta foi aceita por unanimidade (6 votos). 5) Necessidade de pré-requisito para TCC I: o 57 
Prof. Anderson expôs aos conselheiros a necessidade de inserir a disciplina Metodologia da 58 
Pesquisa como pré-requisito para a disciplina Trabalho de Conclusão de Curso I. Foi discutida a 59 
importância da disciplina como base para que o aluno inicie o projeto de monografia com uma 60 
visão mais abrangente em relação à pesquisa. Colocada em votação a proposta foi aceita por 61 
unanimidade (6 votos). 6) Curso de férias da disciplina Metodologia da Pesquisa para os 62 
alunos repetentes por nota: o Prof. Anderson informou aos conselheiros que havia a 63 
necessidade de oferecer um Curso de Férias da disciplina Metodologia da Pesquisa para os 64 
alunos repetentes por nota, por haver uma grande demanda. Colocada a proposta em votação foi 65 
aceita por unanimidade (6 votos). O Prof. Rodrigo sugeriu que o colegiado proceda à uma 66 
avaliação profunda sobre os resultados das turmas ofertadas em regime especial. 7) 67 
Requerimentos de alunos: Foram apresentados pelo Prof. Anderson os requerimento de número 68 
123/10 e 33/10 DD. Após análise o colegiado encaminhou proposta de deferimento do pleito 69 
elencado no requerimento 123/10. Colocada em votação a proposta foi aceita por unanimidade (6 70 
votos). Em seguida, analisado o requerimento 33/10 DD, o Prof. Felipe encaminhou proposta de 71 
deferimento do pleito. O Prof. Rodrigo e Prof. Laíse ressaltaram que entendem que o deferimento 72 
do pleito fere o prescrito na norma acadêmica dos cursos de graduação, principalmente o seu art 73 
93. Colocado em votação o deferimento foi aceito por (3 votos a favor e 2 contra). 8) Atribuição 74 
de pesos ao Vestibular: A Comissão Permanente de Vestibular – COPEVE, enviou uma 75 
sugestão de modificação de peso das notas do vestibular. Após apresentação do documento e 76 
discussão da sugestão, os conselheiros encaminharam proposta de indeferimento da proposta 77 
Copeve e conseqüente manutenção dos pesos já definidos. Colocada em votação a proposta foi 78 
aceita por unanimidade (5votos). 9) Informes do Presidente e membros: não houveram 79 
comunicações por parte do presidente e dos conselheiros. O presidente encerrou a reunião às 80 
dezoito horas e trinta minutos, lavrando apresente ata que após lida e aprovada será assinada 81 
pelo presidente e pelos demais conselheiros. 82 
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Prof. Anderson Cruvinel Magalhães 86 
Presidente do Colegiado do Curso de Bacharelado em Administração 87 
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Prof. Felipe Dias Paiva 91 
Membro titular representante do Departamento de Ciências Sociais Aplicadas 92 
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Profa. Laíse Ferraz Correia 96 
Membro titular representante do Departamento de Ciências Sociais Aplicadas 97 
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Prof. Rodrigo Tomás Nogueira Cardoso 101 
Membro titular representante do Departamento de Física e Matemática 102 
 103 

 104 

 105 
Prof. Sílvio Alves de Souza 106 
Membro titular representante do Departamento de Computação 107 
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 110 
Srta. Gabriela Turra Lial 111 
Membro titular representante dos discentes 112 


