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

CEFET-MG. No dia 05 de julho de 2010, na sala de Reuniões do Departamento de Ciências 9 

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

do Curso de Administração, sob a presidência do Prof. Anderson Cruvinel Magalhães. 11 

Estiveram presentes os seguintes membros: Prof. Laíse Ferraz Correa, representante titular do 12 

Departamento de Ciências Sociais Aplicadas, Prof. Sílvio Alves de Souza, representante titular 13 

do Departamento de Computação, Srta. Joyce da Cunha Pereira, representante suplente dos 14 

discentes. Foi verificado o quorum regimental. Estavam presentes 4 (quatro) membros com direito 15 

a voto, incluindo o Presidente. Abertura da 16ª Reunião do Colegiado do Curso de 16 

Bacharelado em Administração: O Presidente declarou aberta a sessão às quinze horas e sete 17 

minutos e colocou em discussão a proposta de pauta para a reunião: 1) Leitura e aprovação da 18 

ata da 15ª reunião; 2) Apreciação de resolução ad referendum. 3) Homologação de bancas de 19 

qualificação; 4) Atribuição dos pesos das notas da disciplina TCC I, 5) Redefinir o limite de alunos 20 

das disciplinas optativas; 6) Requerimentos de alunos; 7) Informes do presidente e membros. Foi 21 

apresentada a seguinte proposta reformulada de pauta para a reunião: 1) Leitura e aprovação da 22 

ata da 15ª reunião; 2) Apreciação de resolução ad referendum; 3) Atribuição dos pesos das notas 23 

da disciplina TCC I; 4) Redefinir o limite de alunos das disciplinas optativas; 5) Requerimentos de 24 

alunos; 6) Informes do presidente e membros. 1) Leitura e aprovação da Ata da 15ª Reunião do 25 

Colegiado do Curso de Bacharelado em Administração: o Prof. Anderson fez a leitura da Ata 26 

da 15ª reunião do Colegiado do Curso de Administração. Colocada em votação, a ata foi 27 

aprovada (2 votos a favor e 2 abstenções).  2) Apreciação de resolução ad referendum: Foi 28 

apresentado ao plenário resolução CADM 010/10 de 21 de junho de 2010, que aprovou, ad 29 

referendum do Colegiado do Curso, formulário de depósito do projeto de TCC. Foi encaminhado 30 

proposta de referendar a citada resolução. Colocada em votação a proposta foi aceita por 31 

unanimidade (4 votos). Em seguida foi apresentado ao plenário resolução CADM 011/10 de 01 de 32 

julho de 2010, que homologou, ad referendum do Colegiado do Curso, composição e horários de 33 

bancas de qualificação de TCC do 1 semestre de 2010. Colocada em votação a proposta foi 34 

aceita por unanimidade (4 votos). 3) Atribuição dos pesos das notas da disciplina TCC I: O 35 

Prof. Anderson apresentou ao plenário regulamento geral dos trabalhos de conclusão de curso 36 

(TCC) dos cursos de graduação do CEFET-MG, aprovado pelo Conselho de Graduação. Em 37 

seguida o Prof. Anderson informou da necessidade de atribuição de pesos associados à nota do 38 

orientador, bem como do professor da disciplina, na composição da nota final da disciplina TCC I. 39 

Foi encaminhada proposta de se definir peso 60 para a nota do orientador e 40 para a nota do 40 

professor da disciplina TCC I, considerando que a nota final será a média ponderada das notas 41 

atribuídas pelos avaliadores. Colocada em votação a proposta foi aceita por unanimidade (4 42 

votos). 4) Redefinir o limite de alunos das disciplinas optativas: O Prof. Anderson informou da 43 

necessidade de se redefinir o limite de alunos das disciplinas optativas, dado que das disciplinas 44 

pedidas pelo colegiado ao Departamento de Ciências Sociais Aplicadas, apenas cinco foram 45 

concedidas. Foi apresentada proposta de definir número máximo de 20 (vinte) alunos por 46 

disciplina. Colocada em votação, a proposta foi aceita por unanimidade (4 votos). 5) 47 

Requerimentos de alunos: Foi apresentado requerimento de alunos solicitando oferta de turmas 48 

extras das disciplinas pesquisa operacional e gestão de custos durante as férias escolares de 49 

julho. Colocada em votação o pleito foi negado por unanimidade (6 votos). 6) Informes do 50 

presidente e membros: O Prof. Anderson apresentou à plenária resultado da avaliação da 51 

coordenação do curso de administração elaborados pela Comissão Permanente de Avaliação 52 

(CPA). O presidente encerrou a reunião às dezessete horas e trinta e dois minutos, lavrando a 53 

presente ata que após lida e aprovada será assinada pelo presidente e pelos demais 54 

conselheiros. 55 
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Prof. Anderson Cruvinel Magalhães.  61 
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