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ATA DA QUADRAGESIMA PRIMEIRA REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE 6 
ADMINISTRAÇÃO DO CEFET-MG. No dia 28 de Maio de 2015, na sala de Reuniões do 7 
Departamento de Ciências Sociais Aplicadas, no Campus II do CEFET-MG, realizou-se a 8 
Quadragésima Reunião do Colegiado do Curso de Administração, sob a presidência do Prof. Ítalo 9 
Brener de Carvalho. Foi verificado o quórum regimental. Estavam presentes inicialmente 6 (seis) 10 
membros com direito a voto, incluindo o Presidente. Estiveram presentes os seguintes membros: 11 
Profa. Tatiana Leal Barros, representante titular do Departamento de Física e Matemática; Prof. 12 
Edson Marchetti Silva, representante titular do Departamento de Computação; Prof. Uajará 13 
Pessoa de Araújo, representante titular do Departamento de Ciências Sociais Aplicadas; Prof. 14 
Felipe Dias Paiva representante titular do Departamento de Ciências Sociais Aplicadas e a  Srta. 15 
Thaís Silva Alves, representante titular dos discentes; e a Srta Maysa Mundin Zucheratto, 16 
representante suplente dos discentes. O Presidente agradeceu aos membros pela presença e 17 
declarou aberta a sessão às dezessete horas, sendo apresentada para discussão a  proposta de 18 
pauta da reunião: 1. Leitura e aprovação da ata da 40ª Reunião. 2. Apresentação e assinatura 19 
do Termo de Posse dos representantes discentes do curso de graduação em 20 
Administração. 3. Inauguração do PET. 4. Requerimento da aluna Mariana Carvalho Faria. 5. 21 
Requerimento do aluno Rodolfo Oliveira Fortes. 6. Requerimento da aluna Fabiane Frade 22 
Reis. 7. Requerimento do aluno Gleber Antônio Penido. 8. Discussão e deliberação sobre 23 
padronização do horário de palestras externas. 9. Divulgação de oferta de disciplina eletiva. 24 
10. Sugestões das disciplinas optativas para o 2º semestre de 2015. 11. Informes. Colocada 25 
em votação, a proposta de pauta foi aprovada por unanimidade (6 votos). 1. Leitura e aprovação 26 
da ata da 40ª Reunião. O Prof. Ítalo distribuiu a cópia da ata da 40ª reunião e solicitou sua leitura. 27 
Colocada em votação, a ata foi aprovada por 4 (quatro) votos a favor, registrando 2 (duas) 28 
abstenções. 2. Apresentação e assinatura do Termo de Posse dos representantes discentes 29 
do curso de graduação em Administração. As duas alunas representantes dos dicentes foram 30 
apresentadas e assinaram o termo de posse. 3. Inauguração do PET. A Srta. Maysa apresentou 31 
os trabalhos do PET – Programa de Educação Tutorial. O Colegiado reconhece a importância da 32 
participação, em especial, dos alunos do 1º e 2º períodos, e do apoio dos professores nas 33 
atividades programadas para o dia 9 de junho de 2015. 4. Requerimento da aluna Mariana 34 
Carvalho Faria. O pedido da aluna refere-se à continuidade de estudos para aluno proveniente 35 
de reopção. A norma é clara quanto ao prazo de conclusão do curso. Portanto, seu pedido deve 36 
ser encaminhado ao Conselho de Graduação no momento, não sendo este colegiado competente 37 
no momento para deliberar seu pedido. Esse encaminhamento foi votado e aprovado por 5 (cinco) 38 
votos a favor. 5. Requerimento do aluno Rodolfo Oliveira Fortes. O pedido do aluno para 39 
trancamento fora do prazo não foi analisado por falta de informações que instrumentalizem o 40 
pedido. 6. Requerimento da aluna Fabiane Frade Reis. O pedido do cancelamento de disciplina 41 
fora do prazo, para uma disciplina que se iniciou posteriormente ao início das aulas. Sendo que o 42 
pedido deve contar os 25% de frequência a partir desta data, por este motivo a 43 
excepcionalidade. Colocado em votação, o pedido foi deferido com 3 (três) votos a favor, 1 44 
abstenção e 1 voto contra. 7. Requerimento do aluno Gleber Antônio Penido. O aluno requer a 45 
revisão da nota da prova de Planejamento Estratégico. O colegiado pede que o parecer da 46 
professora, por escrito, seja encaminhado ao Prof. Ítalo Brener como área de competência. Após 47 
a avaliação do parecer, caso seja pertinente o pedido do aluno, o Prof. Ítalo Brener deverá 48 
encaminhar para a chefia do DCSA o pedido para formação de banca competente. Caso o pedido 49 
seja considerado pelo Prof. Ítalo Brener improcedente, a deliberação acerca do pedido será 50 
realizada na próxima reunião do colegiado. Colocada essa proposta em votação, obteve-se 5 51 
(cinco) votos a favor, 1 abstenção. 8. Discussão e deliberação sobre padronização do horário 52 
de palestras externas. Em discussão sobre o assunto, colocada a pauta em votação, houve 5 53 
(cinco) votos contra e 1 a favor.  Foi sugerido que essa padronização seja encaminhada ao NDE – 54 
Núcleo Docente Estruturante. 9. Divulgação sobre oferta de disciplina eletiva. As disciplinas 55 
eletivas são disciplinas que todos os alunos podem cursar de acordo com os interesses que cada 56 



discente possui em ampliar os seus conhecimentos. O Projeto Pedagógico do curso já é claro 57 
quanto à necessidade da integralização de 120 horas de carga horária optativa e de 120 horas de 58 
carga horária optativa e/ou eletiva. 10. Sugestões das disciplinas optativas para o 2º semestre 59 
de 2015. O Prof. Ítalo recebeu as sugestões de disciplinas que possam compor as optativas do 60 
próximo semestre. Gestão de Risco, Administração Pública, Logística Internacional, Econometria, 61 
Teoria Crítica foram sugestões apresentadas. 11. Informes. O Prof. Ítalo Brener informou que os 62 
mandatos dos professores Felipe Dias e sua suplente profa. Laíse Ferraz; o Prof. Uajará Pessoa e 63 
sua suplente pró tempore Andréia de Oliveira Santos;  e da Profa. Tatiana Leal e a sua suplente 64 
Grace Ribeiro estão vencidos e que as demandas já foram encaminhadas aos respectivos 65 
departamentos. O presidente agradeceu aos membros do Colegiado e encerrou a reunião às 66 
dezenove horas e dez minutos, lavrando esta ata, que, após lida e aprovada, será assinada por 67 
ele e pelos demais conselheiros. 68 
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