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

CEFET-MG. No dia 29 de setembro de 2010, na sala de Reuniões do Departamento de Ciências 9 

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

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

Estiveram presentes os seguintes membros: Prof. Felipe Dias Paiva, representante titular do 12 

Departamento de Ciências Sociais Aplicadas, Prof. Paulo Fernandes Sanches Júnior, 13 

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

Gomes, representante titular do Departamento de Ciências Sociais Aplicadas. Foi verificado o 15 

quorum regimental. Estavam presentes 4 (quatro) membros com direito a voto, incluindo o 16 

Presidente. Abertura da 17ª Reunião do Colegiado do Curso de Bacharelado em 17 

Administração: O Presidente declarou aberta a sessão às dezesseis horas e apresentou a 18 

seguinte proposta de pauta para a reunião: 1) Leitura e aprovação da ata da 17ª reunião; 2) 19 

Referendo de resoluções. 3) Aprovação de Planos de Ensino; 4) Informes do presidente e dos 20 

membros. Foi apresentada a seguinte proposta reformulada de pauta para a reunião: 1) Leitura e 21 

aprovação da ata da 17ª reunião; 2) Referendo de resoluções; 3) planos de ensino das disciplinas 22 

filiadas ao DLT; 4) planos de ensino das disciplinas filiadas ao DDG; 5) planos de ensino das 23 

disciplinas filiadas ao DCSA; 6) planos de ensino das disciplinas filiadas ao DECOM; 7) 24 

Requerimentos de alunos; 8) Homologação de atividades complementares; 9) Informes do 25 

presidente e membros. Colocada em votação a proposta foi aceita por unanimidade (4 votos). 1) 26 

Leitura e aprovação da ata da 17ª reunião: o Prof. Anderson fez a leitura da Ata da 17ª reunião 27 

do Colegiado do Curso de Administração. Colocada em votação, a ata foi aprovada por 28 

unanimidade (4 votos). 2) Referendo de resoluções: Foi apresentado ao plenário resolução 29 

CADM 018/10 de 01 de setembro de 2010, exarada ad referendum do Colegiado do Curso, para 30 

apreciação. Após verificação foi encaminhada proposta de se referendar a supracitada resolução. 31 

Colocada em votação a proposta foi aceita por unanimidade (4 votos). 3) planos de ensino das 32 

disciplinas filiadas ao DLT: o Prof. Anderson apresentou aos conselheiros o processo 33 

23062.006058/10-92 que trata de planos de ensino de disciplinas ofertadas ao Curso de 34 

Bacharelado em Administração pelo Departamento de Linguagem e Tecnologia (DLT), colocando-35 

o a disposição dos conselheiros. Em seguida, o Prof. Anderson fez a leitura de parecer sobre o 36 

referido processo, recomendando a aprovação dos planos de ensino, o que foi aprovado por 37 

unanimidade (4 votos). 4) planos de ensino das disciplinas filiadas ao DDG: o Prof. Anderson 38 

apresentou aos conselheiros o processo 23062.006060/10-34 que trata de planos de ensino de 39 

disciplinas ofertadas ao Curso de Bacharelado em Administração pelo Departamento de 40 

Disciplinas Gerais (DDG), colocando-o a disposição dos conselheiros. Em seguida, o Prof. 41 

Anderson fez a leitura de parecer sobre o referido processo, recomendando a aprovação dos 42 

planos de ensino, o que foi aprovado por unanimidade (4 votos). 5) planos de ensino das 43 

disciplinas filiadas ao DCSA: o Prof. Anderson apresentou aos conselheiros o processo 44 

23062.006061/10-05 que trata de planos de ensino de disciplinas ofertadas ao Curso de 45 

Bacharelado em Administração pelo Departamento de Ciências Sociais Aplicadas (DCSA), 46 

colocando-o a disposição dos conselheiros. Em seguida, o Prof. Anderson fez a leitura de parecer 47 

sobre o referido processo, recomendando a aprovação dos planos de ensino, o que foi aprovado 48 

por unanimidade (4 votos). 6) planos de ensino das disciplinas filiadas ao DECOM: o Prof. 49 

Anderson apresentou aos conselheiros o processo 23062.006059/10-55 que trata de planos de 50 

ensino de disciplinas ofertadas ao Curso de Bacharelado em Administração pelo Departamento de 51 

Computação (DECOM), colocando-o a disposição dos conselheiros. Em seguida, o Prof. 52 

Anderson fez a leitura de parecer sobre o referido processo, recomendando a aprovação dos 53 

planos de ensino, o que foi aprovado por unanimidade (4 votos). 7) Requerimentos de alunos: O 54 

Prof. Anderson apresentou aos presentes o requerimento 104/10 que solicita dispensa de 55 

disciplina através de conteúdo cursado após ingresso no CEFET-MG. Foi recomendada a 56 



aprovação considerando art. 93 das normas acadêmicas dos cursos de graduação do CEFET-57 

MG. Colocado em votação, o pleito foi deferido por unanimidade (4 votos). Em seguida, o Prof. 58 

Anderson apresentou o requerimento 249/10 que solicita trancamento de disciplina fora do prazo 59 

estabelecido pelo calendário escolar. Colocado em votação o pleito foi deferido por unanimidade 60 

(4 votos). 8) Homologação de atividades complementares: Foi apresentado à plenária os 61 

requerimentos de atividade complementar de números 001 a 070 com parecer do Coordenador do 62 

Eixo de Prática Profissional e Integralização Curricular. Depois de apreciados, foi encaminhada 63 

proposta de homologação de todos os requerimentos apresentados. Colocada em votação a 64 

proposta foi aceita por unanimidade. 9) Informes do presidente e membros: Não houve 65 

informes por parte do presidente e dos membros. O presidente encerrou a reunião às dezessete 66 

horas e dois minutos, lavrando a presente ata que após lida e aprovada será assinada pelo 67 

presidente e pelos demais conselheiros. 68 
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Prof. Anderson Cruvinel Magalhães.  73 

Presidente do Colegiado do Curso de Administração 74 
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Prof. André Luiz Gomes   79 

Membro titular representante do Departamento de Ciências Sociais Aplicadas 80 
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Prof. Felipe Dias Paiva  85 

Membro titular representante do Departamento de Ciências Sociais Aplicadas 86 
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Prof. Paulo Fernandes Sanches Júnior  92 

Membro suplente representante do Departamento de Ciências Sociais Aplicadas 93 


