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ATA DA TRIGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 7 
DO CEFET-MG. No dia 2 de outubro de 2014, na sala de Reuniões do Departamento de Ciências 8 
Sociais Aplicadas, no Campus II do CEFET-MG, realizou-se a trigésima sétima reunião do 9 
Colegiado do Curso de Administração, sob a presidência do Prof. Ítalo Brener de Carvalho. 10 
Estiveram presentes os seguintes membros: Prof. Felipe Dias Paiva, representante titular do 11 
Departamento de Ciências Sociais Aplicadas, Prof. Uajará Araújo, representante titular do 12 
Departamento de Ciências Sociais Aplicadas, Profa. Tatiana Leal Barros, representante titular do 13 
Departamento de Física e Matemática. Prof. Edson Marchetti Silva, representante titular do 14 
Departamento de Computação. Srta. Thaís Alves Lima, representante titular dos discentes. Foi 15 
verificado o quorum regimental. Estavam presentes 6 (seis) membros com direito a voto, incluindo 16 
o Presidente. Abertura da 37ª Reunião do Colegiado do Curso de Bacharelado em 17 
Administração. O Presidente agradeceu aos membros pela presença e declarou aberta a sessão 18 
às dezessete horas, sendo apresentada para discussão a proposta de pauta da reunião: 1- Leitura 19 
e Aprovação da ata da 36ª Reunião; 2- Calendário para apresentação dos trabalhos das 20 
disciplinas TCC I e TCC II; 3- Requerimentos de alunos; 4- Informes. Colocada em votação, a 21 
proposta de pauta foi aprovada com a inversão dos itens 2 e 3; sendo, então, aprovada por 22 
unanimidade (6 votos). 1- Leitura e Aprovação da ata da 36ª Reunião; O Prof. Ítalo distribuiu as 23 
cópias da ata da reunião e solicitou sua leitura. Colocada em votação, a ata foi aprovada (6 24 
votos). 2- Requerimento de alunos. O Prof. Ítalo apresentou as solicitações dos alunos via 25 
requerimento: a) O primeiro grupo solicita permissão para quebra de pré-requisitos e/ou co-26 
requisito, todos os pedidos foram indeferidos com base nas normas acadêmicas. O Colegiado 27 
deferiu apenas as matrículas com quebra de pré-requisito para alunos provenientes de 28 
intercâmbio, para que regularizem sua grade curricular, em caráter de excepcionalidade; b) O 29 
segundo grupo solicita abertura de matrícula e prorrogação de prazo para a conclusão do curso 30 
para os alunos Bárbara Alexandrina Ferreira Borges, Sérgio Guerra, Osmindia Rosignoli de 31 
Mendonça, Samuel Lúcio Ataíde. O Colegiado discutiu sobre o processo e as normas acadêmicas 32 
a respeito do pedido de prorrogação de estudos para conclusão de curso. Percebe-se que o 33 
jubilamento ocorre quando a matrícula do aluno não é disponibilizada, para reabri-la é necessário 34 
providenciar um plano de estudo, com previsão de conclusão, o colegiado deferiu os pedidos mas 35 
com a condição de encaminhar ao Conselho de Graduação para que a decisão seja validada. c) 36 
O terceiro grupo solicita matrícula em disciplina isolada para os alunos Cosme Passos Campos e 37 
Sirlene Aparecida Dias de Oliveira, o colegiado aprova a abertura das matrículas para que os 38 
alunos cursem até duas das disciplinas solicitadas. d) Retirada de advertência do aluno Guilherme 39 
Ferraz Lacerda Mello, o colegiado deferiu o pedido sugerindo que a advertência seja retirada da 40 
pasta ou que invalidada por ter prescrevido. 3- Datas previstas para TCC I e TCC II 2º semestre 41 
2014, em discussão apresentou-se as melhorias do processo de apresentação do TCC no 42 
semestre passado, e as dificuldades provenientes do calendário deste semestre, para que as 43 
datas sejam estabelecidas. Dessa forma o Colegiado definiu que, em caráter excepcional o 44 
seguinte calendário: entrega do TCC I e TCC II: dia 20/01/2015; apresentações: de  02/02/2015 a 45 
06/02/2015; versão final corrigida e encadernada: dia 12/02/2015. O Colegiado deve instruir os 46 
alunos e professores do 6º,7º e 8º períodos a participarem das apresentações de TCC 2, nos 47 
horários de apresentação propostos em cronograma a ser divulgado em tempo apropriado. 4- 48 
Informes.  Não houve informes. O presidente agradeceu aos membros do Colegiado e encerrou a 49 
reunião às dezoito horas e vinte minutos, lavrando esta ata, que, após lida e aprovada, será 50 
assinada por ele e pelos demais conselheiros. 51 
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