
 1 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 2 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 3 

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS 4 
 5 
ATA DA VIGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO DO COLEGIADO DO CUR SO DE ADMINISTRAÇÃO 6 
DO CEFET-MG. No dia 28 de março de 2011, na sala de Reuniões do Departamento de Ciências 7 
Sociais Aplicadas, no Campus II do CEFET-MG, realizou-se a vigésima segunda reunião do 8 
Colegiado do Curso de Bacharelado em Administração, sob a presidência da Profa. Laíse Ferraz 9 
Correia . Estiveram presentes os seguintes membros: Prof. André Luiz Gomes, representante 10 
titular do Departamento de Ciências Sociais Aplicadas, Profa. Ludmila de Vasconcelos 11 
Machado Guimarães, representante suplente do Departamento de Ciências Sociais Aplicadas, 12 
Prof. Rodrigo Tomás Nogueira Cardoso, representante titular do Departamento de Física e 13 
Matemática, Srta. Joyce da Cunha Pereira , representante titular dos discentes. Foi verificado o 14 
quorum regimental. Estavam presentes 4 (quatro) membros com direito a voto, incluindo a 15 
Presidente. Abertura da 22ª Reunião do Colegiado do Curso de Ba charelado em 16 
Administração.  A Presidente agradeceu aos membros presentes e declarou aberta a sessão às 17 
dezesseis horas e cinquenta minutos, sendo apresentada para discussão a proposta de pauta 18 
para a reunião: 1) Leitura e aprovação da ata da 21ª reunião; 2) Homologação do regulamento 19 
para os trabalhos de TCC I e TCC II; 3) Definição das datas das apresentações dos trabalhos das 20 
disciplinas de TCC I e de TCC II do 1º semestre de 2011; 4) Requerimentos; 5) Informes da 21 
presidente e dos membros. Colocada em votação, a proposta de pauta foi aprovada por 22 
unanimidade (4 votos). 1) Leitura e aprovação da Ata da 21ª Reunião do Col egiado do Curso 23 
de Bacharelado em Administração: A Profa. Laíse fez a leitura da Ata da 21ª reunião do 24 
Colegiado do Curso de Administração. Colocada em votação, a ata foi aprovada (3 votos a favor e 25 
1 abstenção). 2) Homologação do regulamento para os trabalhos de TCC  I e TCC II: A Profa. 26 
Laíse solicitou ao Prof. Felipe, coordenador do Eixo Atividade Prática Profissional e Integralização 27 
Curricular, que apresentasse a proposta de Regulamento dos Trabalhos de Conclusão de Curso, 28 
TCC I e TCCII. O prof. Felipe leu o texto do regulamento e, em seguida, abriu-se a discussão 29 
sobre o conteúdo do documento. Após as discussões, colocou-se em votação o Regulamento dos 30 
trabalhos das disciplinas TCCI e TCCII, o qual foi aprovado por unanimidade (4 votos). 3) 31 
Definição das datas das apresentações dos trabalhos  das disciplinas de TCC I e de TCC II 32 
do 1º semestre de 2011 : A Profa. Laíse comunicou aos membros sobre a necessidade de se 33 
estabelecer as datas para que os alunos de TCCI e TCCII depositem os seus trabalhos na 34 
coordenação do curso e, também, as datas para a instauração dos trabalhos das bancas 35 
examinadoras das apresentações dos trabalhos dessas disciplinas. Após discussão, os membros 36 
apresentaram como proposta de datas de depósitos de TCCI e TCCII os dias 27 de junho de 2011 37 
e 20 de junho de 2011, respectivamente. Colocada em votação, as datas para entrega dos 38 
trabalhos de TCCI e TCCII foram aprovadas por unanimidade (5 votos). Em seguida, colocou-se 39 
em votação a proposta de datas para apresentações dos trabalhos de TCCI e TCCII, que 40 
estabelece o intervalo entre os dias 27 de junho e 01 de julho de 2011 para apresentações de 41 
TCCII e o intervalo de 04 a 08 de julho de 2011 para apresentações de TCCII, que foi aprovada 42 
por unanimidade (5 votos).  4) Requerimentos:  A Profa. Laíse apresentou o requerimento do 43 
aluno Bruno Roque de Matos, que solicitou apresentar o seu Trabalho de TCCI durante o mês de 44 
abril de 2011, tendo em vista que ele está cursando concomitantemente as disciplinas TCCI e 45 
TCCII. Colocado em discussão, o requerimento de Bruno Roque de Matos foi indeferido por 46 
unanimidade. Após argumentações, os membros do Colegiado  propuseram que os alunos que 47 
que, eventualmente, estejam cursando TCCI e TCC II em um mesmo período apresentem o 48 
trabalho na data prevista para apresentação do TCCII e que a banca examinadora avalie e atribua 49 
notas para o TCCI e para TCCII, separamente. Colocada em votação, esta proposta foi aprovada 50 
por unanimidade (5 votos). Na sequência, o Prof. Felipe propôs a inexistência da quebra de pré-51 
requisito para cursar a disciplina TCCII e que os casos extraordinários sejam deliberados pelo 52 
Colegiado. Colocada em votação, esta proposta foi aprovada por unanimidade (4 votos). 5) 53 
Informes da presidente e dos membros:  O Prof. Felipe informou que realizará o I seminário de 54 
TCCI e TCCII, que tem como objetivo apresentar o Regulamento de Trabalhos de Conclusão de 55 
Curso aos alunos matriculados nessas disciplinas. A presidente encerrou a reunião às dezoito 56 



horas e cinco minutos, lavrando esta ata que após lida e aprovada será assinada por ela e pelos 57 
demais conselheiros. 58 
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Prof. Rodrigo Tomás Nogueira Cardoso,  77 
Membro titular do Departamento de Física e Matemática 78 
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Srta. Joyce da Cunha Pereira 82 
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