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ATA DA QUADRAGESIMA REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DO 6 
CEFET-MG. No dia 23 de Abril de 2015, na sala de Reuniões do Departamento de Ciências 7 
Sociais Aplicadas, no Campus II do CEFET-MG, realizou-se a quadragésima reunião do Colegiado 8 
do Curso de Administração, sob a presidência do Prof. Ítalo Brener de Carvalho. Foi verificado o 9 
quórum regimental. Estavam presentes 6 (seis) membros com direito a voto, incluindo o 10 
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; Prof. Uajará Pessoa de Araújo, 13 
representante titular do Departamento de Ciências Sociais Aplicadas, Prof. Reni Ferreira Arruda 14 
representante titular do Departamento de Ciências Sociais Aplicadas e a  Srta. Thaís Alves Lima, 15 
representante titular dos discentes. O Presidente agradeceu aos membros pela presença e 16 
declarou aberta a sessão às dezessete horas, sendo apresentada para discussão a proposta de 17 
pauta da reunião: 1. Leitura e aprovação da ata da 39ª Reunião. 2. Avaliação do 18 
Requerimento da  aluna Mariana Fernandes Monteiro Campos. 3. Aprovação do Plano de 19 
Ensino da disciplina optativa Marketing, Hotelaria e Eventos. 4. Homologação ad 20 
referendum da aprovação de continuidade de estudos para os alunos: Daniel Silveira, 21 
Cristiano Oliveira e Cristina Eduarda Santos. 5. Avaliação do requerimento da aluna 22 
Rosiane Lara dos Santos. 6. Aprovação da proposta de pesquisa do Professor Uajará -  23 
“Além das competências profissionais”. 7. Informes. Colocada em votação, a proposta de 24 
pauta foi aprovada por unanimidade (6 votos).1. Leitura e aprovação da ata da 39ª Reunião. O 25 
Prof. Ítalo distribuiu a cópia da ata da 39ª reunião e solicitou sua leitura. Colocada em votação, a 26 
ata foi aprovada por 4 (quatro) votos a favor, e 2 (duas) abstenções.2. Avaliação do 27 
requerimento da  aluna Mariana Fernandes Monteiro Campos.  O Prof. Ítalo apresentou o 28 
requerimento da aluna, solicitando retorno das atividades na disciplina Gestão da Qualidade, após 29 
retorno de intercâmbio. O Colegiado, em discussão, compreendeu que, sendo a aluna da 30 
Engenharia de Produção Civil e o professor pertencente ao DCSA, não possui competência para 31 
deliberar a respeito do pedido. O requerimento deve ser encaminhado à chefia de Departamento 32 
do DCSA; e a aluna, comunicada. 3. Aprovação Plano de Ensino da disciplina optativa 33 
Marketing, Hotelaria e Eventos. O prof. Ítalo apresentou o processo de aprovação da disciplina 34 
optativa, contendo seus conteúdos. Colocado em votação, o plano foi aprovado por unanimidade 35 
com 6 (seis) votos a favor. 4. Homologação ad referendum da aprovação de continuidade de 36 
estudos para os alunos Daniel Silveira, Cristiano Oliveira e Cristina Eduarda Santos.  O 37 
Prof. Ítalo informou que foi aberto pelo Registro Escolar o processo de jubilamento destes alunos 38 
e como a abertura da matrícula dos alunos por mais um semestre foi aprovada anteriormente, 39 
requereu-se a matrícula por um semestre. Colocado em votação a decisão ad referendum, o 40 
pedido foi aprovado por unanimidade com 6 (seis) votos. 5. Avaliação do requerimento da aluna 41 
Rosiane Lara dos Santos.  Foi apresentado o requerimento da aluna que solicitou retroatividade 42 
no período da contagem do tempo de estágio obrigatório curricular. O Colegiado aprovou a 43 
solicitação por 4 (quatro) votos a favor e 2 (duas) abstenções, com a condicionante da 44 
comprovação documental do período de estágio pelo Setor de Estágio, e a concordância do 45 
orientador de estágio instruir a aluna em caráter de excepcionalidade. 6. Aprovação da proposta 46 
de pesquisa do Professor Uajará -  “Além das competências profissionais”. O Prof. Uajará 47 
apresentou a proposta de pesquisa de campo com os alunos do curso de Administração.  Trata-se 48 
de uma escala para mensuração da cidadania. Esse projeto poderá incluir professores 49 
interessados na aplicação e na participação da pesquisa. O Colegiado aprovou por unanimidade 6 50 
(seis) votos a favor da proposta. O prof. Uajará necessitará, para aplicação do questionário, de 51 
cerca de 20 minutos das aulas de um único dia em todos os períodos. O coordenador do curso irá 52 
ajudar na otimização para viabilizar a realização da pesquisa. 7. Informes. O Prof. Uajará 53 
informou sobre a necessidade de  encaminhar ao DCSA a demanda da eleição de um suplente 54 
para este Colegiado no lugar da Profa. Fernanda Tarabal. A Representante discente Thais Alves 55 
se despediu, agradecendo pela participação e pelo enriquecimento pessoal em participar deste 56 



órgão colegiado. O presidente agradeceu aos membros do Colegiado e encerrou a reunião às 57 
dezenove horas e vinte minutos, lavrando esta ata, que, após lida e aprovada, será assinada por 58 
ele e pelos demais conselheiros. 59 
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