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ATA DA TRIGÉSIMA NONA REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DO 6 
CEFET-MG. No dia 19 de março de 2015, na sala de Reuniões do Departamento de Ciências 7 
Sociais Aplicadas, no Campus II do CEFET-MG, realizou-se a trigésima nona reunião do 8 
Colegiado do Curso de Administração, sob a presidência do Prof. Ítalo Brener de Carvalho. Foi 9 
verificado o quórum regimental. Estiveram presentes 5 (cinco) membros com direito a voto, 10 
incluindo o Presidente. Estiveram presentes os seguintes membros: Profa. Tatiana Leal Barros, 11 
representante titular do Departamento de Física e Matemática; Prof. Edson Marchetti Silva, 12 
representante titular do Departamento de Computação; Profa. Andréia de Oliveira Santos, 13 
representante suplente do Departamento de Ciências Sociais Aplicadas e Prof. Reni Ferreira 14 
Arruda, representante titular do Departamento de Ciências Sociais Aplicadas. O Presidente 15 
agradeceu aos membros pela presença e declarou aberta a sessão às dezessete horas, sendo 16 
apresentada para discussão a proposta de pauta da reunião: 1. Leitura e aprovação da ata da 38ª 17 
Reunião. 2. Homologação ad referendum do processo de Reopção de Curso. 3. Homologação ad 18 
referendum da disciplina Análise de Tratamento de Dados. 4. Homologação ad referendum da 19 
formação de Bancas de TCCI e TCCII no 2º Semestre de 2014. 5. Cronograma de TCCI e TCCII 20 
para o 1º Semestre de 2015. 6. Requerimento de alunos – verificação de conduta de professor e 21 
revisão de nota de trabalho. 7. Requerimento de disciplinas isoladas. 8. Requerimentos de alunos 22 
que solicitam quebra de pré-requisito. 9. Requerimentos de alunos que solicitam continuidade de 23 
estudos. 10. Requerimento de trancamento de matrículas – aluno do primeiro período. 11. Pedido 24 
de turma especial de microeconomia. 12. Consulta ao Colegiado de Administração sobre horários 25 
geminados no curso. 13. Renúncia do cargo de coordenador adjunto – Felipe Dias Paiva. 14. 26 
Indicação de novo coordenador adjunto. 15. Informes. Colocada em votação a alteração da pauta 27 
com a inclusão dos itens, a proposta de pauta foi aprovada por unanimidade (5 votos). 1. Leitura 28 
e aprovação da ata da 38ª Reunião. O Prof. Ítalo distribuiu a cópia da ata da 38ª reunião e 29 
solicitou sua leitura. Colocada em votação, a ata foi aprovada por 3 (três) votos a favor, e 2 (duas) 30 
abstenções. 2. Homologação ad referendum do processo de Reopção de Curso. Aprovado 31 
por unanimidade, 5 (cinco) votos a favor. 3. Homologação ad referendum das disciplinas: 32 
Análise de Tratamento de Dados e Marketing de Experiência. O Prof. Ítalo apresentou o as 33 
ementas e conteúdo de cada disciplina e seu processo de aprovação. Colocadas em votação as 34 
disciplinas foram aprovadas por unanimidade, 5 (cinco) votos a favor. 4. Homologação ad 35 
referendum da formação de Bancas de TCCI e TCCII no 2º Semestre de 2014. Apresentaram-36 
se as distribuições e composições das bancas de TCCs. O Prof. Reni sugeriu que o documento 37 
fosse arquivado e que o quadro ficasse com as letras maiores, e a  Profa. Tatiana sugeriu que os 38 
nomes dos professores fossem incluídos por completo, não apenas o primeiro nome. Colocada 39 
em votação a formação das bancas foi aprovada por unanimidade, 5 ( cinco) votos a favor. 5. 40 
Cronograma de TCCI e TCCII para o 1º Semestre de 2015. Colocada em discussão a 41 
adequação do calendário, foi aprovado por unanimidade o seguinte calendário: entrega da versão 42 
para a banca de avaliadores no dia 08/06/2015; apresentações entre os dias 22 a 26/06/2015; 43 
entrega da Versão Final Encadernada no dia 10/07/2015. Também ficou decidido que haverá 44 
divulgação da semana de apresentação para que professores se organizem. 6. Requerimento de 45 
alunos solicitando a verificação de conduta de professor e revisão de nota de trabalho. O 46 
Prof. Ítalo apresentou os requerimentos dos alunos Gabriel Barros, Bruno Vasconcelos e Rosiane 47 
Lara, a respeito da nota de trabalho. Em discussão o colegiado manteve a decisão do professor 48 
que atribuiu nota 0 (zero) ao trabalho. Compreende-se que o professor tem autonomia da 49 
distribuição e valoração dos trabalhos, bem como só cabe revisão de nota em trabalhos objetivos 50 
acima de 20 pontos, conforme norma acadêmica. Quanto ao requerimento do aluno Bruno 51 
solicitando medidas sobre o comportamento do professor em sala, o colegiado entendeu que o 52 
assunto não seria tratado, uma vez que os referidos não fazem mais parte do quadro docente e 53 
discente do CEFET-MG.  7. Requerimento de disciplinas isoladas. Foi aprovado por 54 
unanimidade,  5 (cinco) votos a favor, o pleito de Cosme Passos Campos para se matricular em 55 
duas disciplinas isoladas em acordo com o número de vagas, dando deferimento para que curse 56 



as disciplinas Sistema de Informação Gerencial e  Administração de Materiais no 1º Semestre de 57 
2015. 8. Requerimentos de alunos que solicitam quebra de pré-requisito. A) O pedido de 58 
Rafael Antônio Baeta, para cursar a disciplina TCC1 e TCC2 concomitantemente foi votado e 59 
indeferido. Houve 2 (dois) votos a favor e 3 (três) votos contra. B) O pedido de Flávio Ribeiro 60 
Jardim e de Charles Cezar Ribeiro Nepomuceno para cursarem a disciplina Administração 61 
Estratégica, não como quebra de pré-requisito, mas com co-requisito sendo realizado, em caráter 62 
de excepcionalidade, foi aprovado por 5 (cinco) votos a favor. C) O pedido de Marcelo Teixeira 63 
Sacco para cursar a disciplina Administração Estratégica foi deferido; e para cursar Administração 64 
da Produção II, indeferido. 9. Requerimentos de alunos que solicitam continuidade de 65 
estudos. Foram apresentados os pedidos de continuidade de estudos protocolados por alunos 66 
que possuem suas matrículas fechadas por terem extrapolado o tempo permitido, de 12 (doze) 67 
semestres, segundo a norma acadêmica. O Colegiado, após discussão, apresentou as seguintes 68 
propostas para votação: A) Não reabrir as matriculas, 1 (um) voto a favor e 4 (quatro) contra. B) 69 
Abrir a matricula para quem cumpriu o plano de estudos no semestre anterior, 1(uma) abstenção e 70 
3 (três) votos a favor e 1 (um) voto contra, o que afeta os alunos: Osmindia Rosignoli de 71 
Mendonça e Samuel Lúcio Araújo Silveira Ataíde que cumpriram o plano anterior C) Abrir as 72 
matrículas com a condicionante de que se encaminhe ao Registro Escolar esta ata, o qual deverá 73 
encaminhá-la à DIRGRAD, para apreciação, validando ou não o deferimento do Colegiado, e para 74 
procedimentos administrativos quanto ao pedido dos alunos: Bárbara Alexandrina Ferreira Borges 75 
e Sérgio Ricardo Guerra,  que não cumpriram os planos anteriormente apresentados; e a inclusão 76 
dos pedidos de continuidade de estudos apresentados pelos alunos: Felipe Madureira Lima, 77 
Gabriela Celeste Braga e Marcelo Marques de Almeida.  10. Requerimento de trancamento de 78 
matrículas – aluno do primeiro período. Em discussão, o pedido de trancamento de matrícula 79 
de aluno ingressante no 1º período foi indeferido por 4 (quatro) votos contra e 1 (uma) abstenção. 80 
11. Pedido de turma especial de Microeconomia.  O Prof. Ítalo apresentou a demanda dos 81 
alunos que estão devendo a disciplina Microeconomia e a necessidade da abertura de uma turma 82 
extra para que esses alunos possam cumprir a disciplina. O colegiado aprovou a recomendação 83 
por unanimidade, 5 (cinco) votos a favor.  12. Consulta ao Colegiado de Administração sobre 84 
horários geminados no curso.  Em discussão sobre horários geminados, o Colegiado 85 
considerou que essa ação deve ser evitada, devido às reclamações de alunos e ao aspecto 86 
pedagógico inerente a essa conduta. Mesmo que não impeditivos,  recomenda-se que os horários 87 
não sejam geminados. 13. Renúncia do cargo de coordenador adjunto – Felipe Dias Paiva. 88 
14. Indicação de novo coordenador adjunto. Houve sugestão do nome da Profa. Andréia de 89 
Oliveira Santos. O Colegiado aprovou a recomendação por unanimidade, 5 (cinco) votos a favor.  90 
15. Informes. O Prof. Marchetti incluiu como informe a aproximação dos departamentos de 91 
Computação (DECOM) e Ciências Sociais Aplicadas (DCSA) em parcerias na pós-graduação, e 92 
no convênio entre escola-empresa e da criação BPMS – Sistemas de gerenciamento de 93 
processos. O presidente agradeceu aos membros do Colegiado e encerrou a reunião às 94 
dezenove horas e vinte minutos, lavrando esta ata, que, após lida e aprovada, será assinada por 95 
ele e pelos demais conselheiros. 96 
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