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ATA DA DÉCIMA QUINTA REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DO 8 

CEFET-MG. No dia 28 de maio de 2010, na sala de Reuniões do Departamento de Ciências 9 

Sociais Aplicadas, no Campus II do CEFET-MG, realizou-se a décima quinta reunião do 10 

Colegiado do Curso de Administração, sob a presidência do Prof. Felipe Dias Paiva, Presidente 11 

em exercício do Colegiado do Curso de Administração. Estiveram presentes os seguintes 12 

membros: Prof. Paulo Fernandes Sanches Júnior, representante suplente do Departamento de 13 

Ciências Sociais Aplicadas, Prof. André Luiz Gomes, representante titular do Departamento de 14 

Ciências Sociais Aplicadas, Prof. Rodrigo Tomás Nogueira Cardoso, representante titular do 15 

Departamento de Física e Matemática, Prof. Sílvio Alves de Souza, representante titular do 16 

Departamento de Computação, Srta. Joyce da Cunha Pereira, representante suplente dos 17 

discentes. Foi verificado o quorum regimental. Estavam presentes 6 (seis) membros com direito a 18 

voto, incluindo o Presidente. Abertura da 15ª Reunião do Colegiado do Curso de Bacharelado 19 

em Administração. O Presidente declarou aberta a sessão às quinze horas e quinze minutos e 20 

colocou em discussão a proposta de pauta para a reunião: 1) Leitura e aprovação da Ata da 14ª 21 

Reunião do Colegiado do Curso de Bacharelado em Administração; 2) Normalização de Trabalhos 22 

Acadêmicos; 3) Definição de bancas e datas de entrega de projeto de TCC I para qualificação; 4) 23 

Indicação de Coordenadores de Eixo; 5) Pré-requisito da disciplina Matemática II; 6) Calendário 24 

relativo à Copa do Mundo; 7) Requerimentos alunos; 8) Informes do presidente e membros. 25 

Colocada em votação, a proposta de pauta foi aprovada por unanimidade (6 votos). 1) Leitura e 26 

aprovação da Ata da 14ª Reunião do Colegiado do Curso de Bacharelado em 27 

Administração: o Prof. Felipe fez a leitura da Ata da 14ª reunião do Colegiado do Curso de 28 

Administração. Colocada em votação, a ata foi aprovada por unanimidade (6 votos). 2) 29 

Normalização de Trabalhos Acadêmicos: O Prof. Felipe apresentou ao conselheiros proposta 30 

de manual de normalização dos trabalhos acadêmicos no âmbito do Curso de Administração, 31 

constante do processo 23062.001797/10-89. Após explicação dos itens constantes da proposta, 32 

foi encaminhada proposta de aprovação integral sem correções. O Colegiado ainda deu amplos 33 

poderes para o Coordenador de Curso ajustar algum erro de forma verificado no futuro. Colocada 34 

em votação, a proposta foi aceita por unanimidade (6 votos). 3) Definição de bancas e datas de 35 

entrega de projeto de TCC para qualificação: O Prof. Felipe informou à plenária sobre a 36 

necessidade de se definir datas e procedimentos a respeito das bancas de qualificação dos 37 

Trabalhos de Conclusão de Curso. Após a discussão, foi encaminhada proposta de se definir que 38 

as bancas aconteçam entre os dias 05 de junho à 07 de junho de 2010, dada o baixo número de 39 

alunos matriculados na disciplina TCC I. Colocada em votação a proposta foi aceita por 40 

unanimidade (6 votos). Foi proposto também que os alunos tenham até o dia 30 de junho de 2010 41 

para protocolarem em três vias de seus projetos na coordenação de curso. Colocada em votação, 42 

a proposta foi aceita por unanimidade (6 votos). Por fim, sugeriu-se delegar, à coordenação do 43 

curso, prerrogativa de definir e marcar os horários das bancas de cada aluno, no período 44 

compreendido. Colocada em votação, a proposta foi aceita por unanimidade (6 votos). 4) 45 

Indicação de Coordenadores de Eixo: O Prof. Felipe apresentou à plenária processo 46 

23062.010113/09-79, que traz carta do Departamento de Física e Matemática informando que não 47 

tem intenção em liberar o prof. Rodrigo Tomás Nogueira Cardoso para exercer a função de 48 

Coordenador do eixo de Matemática do Curso de Administração. Isto posto foi encaminhada 49 

proposta de se substituir o Prof. Rodrigo Tomás Nogueira Cardoso pelo Prof. Felipe Dias Paiva na 50 

coordenação do eixo de Matemática e ainda substituir o Prof. Felipe Dias Paiva pela Prof. Laíse 51 

Ferraz Correa na coordenação do Eixo Econômico-Financeiro. O Prof. Rodrigo ressaltou os 52 

motivos pelo declínio do convite. Colocada em votação a proposta foi aceita por unanimidade (6 53 

votos). 5) Pré-requisito da disciplina Matemática II: O Prof. Felipe informou da possibilidade de 54 

estabelecer a disciplina Matemática II como pré-requisito da disciplina Estatística I. Colocada em 55 

votação a proposta foi indeferida por unanimidade (6 votos). O Prof. Silvio sugeriu que o 56 



Colegiado então fizesse um ofício para o Registro Escolar, solicitando o cumprimento das Normas 57 

Acadêmicas, a fim de evitar que alunos de períodos avançadas fiquem devendo disciplinas de 58 

períodos iniciais. Colocada em votação a proposta foi aceita por unanimidade (6 votos). 6) 59 

Calendário relativo à Copa do Mundo: O Prof. Felipe consultou o colegiado sobre a 60 

possibilidade de suspensão das aulas nos dias de jogos do time brasileiro na Copa do Mundo de 61 

Futebol deste ano. Foi encaminhada proposta de suspensão das aulas no dia 15 de junho de 62 

2010, por se tratar de data já confirmada de jogo do time brasileiro. Colocada em votação, a 63 

proposta foi aceita por unanimidade (6 votos). 7) Requerimentos alunos: O Prof. Felipe leu os 64 

requerimentos 133/10 e 134/10, que solicitavam trancamento parcial e total da matrícula fora do 65 

prazo, respectivamente. Ambas as solicitações foram provocadas por razões de saúde. O Prof. 66 

André sugeriu então que os casos fossem encaminhados para o SMOD, a fim de que tenhamos 67 

um parecer técnico da situação. Uma vez o SMOD pronunciando como favorável, fica autorizado 68 

o Coordenador do Curso deferir o pedido das alunas. Colocada em votação, a proposta foi aceita 69 

por unanimidade (6 votos). O Prof. Felipe também relatou o caso do aluno Mateus Sousa de 70 

Mendes, que apresentou um comportamento em sala de aula incompatível com o papel de aluno.  71 

O Prof. Felipe formulou a proposta de votação para advertência formal do mesmo por 72 

comportamento indevido. Colocada em votação, a proposta foi aceita por unanimidade (6 votos). 73 

8) Informes do presidente e membros: O Prof. Felipe informou que não houveram apresentação 74 

de certificados do alunos do 7o. período como forma de comprovação das Atividades 75 

Complementares. Não houveram comunicações por parte dos conselheiros. O presidente 76 

encerrou a reunião às dezessete horas e trinta e dois minutos, lavrando a presente ata que após 77 

lida e aprovada será assinada pelo presidente e pelos demais conselheiros. 78 
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Srta. Joyce da Cunha Pereira 108 

Membro suplente representante dos discentes 109 


