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ATA DA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE 6 
ADMINISTRAÇÃO DO CEFET-MG. No dia 22 de outubro de 2015, na sala de Reuniões do 7 
Departamento de Ciências Sociais Aplicadas, no Campus II do CEFET-MG, realizou-se a 8 
Quadragésima Terceira Reunião do Colegiado do Curso de Administração, sob a presidência do 9 
Prof. Ítalo Brener de Carvalho. Foi verificado o quórum regimental. Estavam presentes 10 
inicialmente 6 (seis) membros com direito a voto, incluindo o Presidente. Estiveram presentes os 11 
seguintes membros: Profa. Tatiana Leal Barros, representante titular do Departamento de Física 12 
e Matemática; Prof. Edson Marchetti Silva, representante titular do Departamento de 13 
Computação; Prof. Uajará Pessoa de Araújo, representante titular do Departamento de Ciências 14 
Sociais Aplicadas; Profa. Glauciene Martins, representante suplente do Departamento de 15 
Ciências Sociais Aplicadas, e a  Srta. Thaís Alves Lima, representante titular dos discentes. O 16 
Presidente agradeceu aos membros pela presença e declarou aberta a sessão às dezessete 17 
horas, sendo apresentada para discussão a proposta de pauta da reunião: 1. Leitura e aprovação 18 
da ata da 42ª Reunião. 2. Apresentação do quadro de vagas remanescentes. 3. Seleção dos 19 
candidatos para preenchimento de vagas remanescentes. 4. Comissão para reformulação dos 20 
critérios de seleção na modalidade Obtenção de Novo Título. 5. Redistribuição das vagas SISU 21 
entre as modalidades de ingresso e nota de corte. 6. Matrícula extemporânea em TCC II, 22 
requerimento 151/2015. 7. Apresentação da lista definitiva dos alunos inscritos no ENADE 2015. 23 
8. Inclusão de unidade didática sobre relações étnico-raciais e cultura afro-brasileira no plano de 24 
ensino de ´´introdução à sociologia´´. 9. Lista de alunos com baixo coeficiente de rendimento. 10. 25 
Pedido de trancamento extemporâneo por motivos de saúde. 11. Informes. Colocada em votação, 26 
a proposta de pauta foi aprovada por unanimidade (6 votos). 1. Leitura e aprovação da ata da 27 
42ª Reunião. O Prof. Ítalo distribuiu a cópia da ata da 42ª reunião e solicitou sua leitura. Colocada 28 
em votação, a ata foi aprovada por 4 (quatro) votos a favor e 2 (duas) abstenções. 2. 29 
Apresentação do quadro de vagas remanescentes. O Prof. Ítalo apresentou o quadro de vagas 30 
remanescentes do Curso de Administração fornecido pela Diretoria de Graduação (DIRGRAD), o 31 
documento apresenta os dados quantitativos de vagas ativas, em aberto, de alunos matriculados 32 
e da evasão no 2º Semestre de 2015. Esse levantamento indica o número de vagas que serão 33 
ofertadas pelas modalidades Reopção, Reingresso, Transferência e Obtenção de Novo Título. O 34 
tema evasão vem sendo discutido, segundo o Prof. Uajará, que faz parte da comissão CIAPE – de 35 
acompanhamento da evasão e retenção de alunos –, promovida para estudar a questão. Este 36 
colegiado incluiu nesta discussão alternativas para que se possa pensar em ações a fim de criar 37 
as alternativas para evitar a evasão. Entre elas, sugere-se estudar os dados, criar um canal de 38 
comunicação com os alunos em situação de trancamento, reformular o projeto pedagógico, incluir 39 
competições e incentivar a motivação dos alunos. A Profa. Glauciene sugeriu que o PET poderia 40 
abordar essa questão junto aos discentes. 3. Seleção dos candidatos para preenchimento de 41 
vagas remanescentes. O Prof. Ítalo apresentou o edital de seleção para Reopção e Reingresso 42 
no curso de Administração e os candidatos que se inscreveram. Verificou-se o cumprimento do 43 
certame do edital nº 139, de 01 de Outubro de 2015, e a aprovação dos candidatos Felipe 44 
Domingos Barreto, Carolina Rodrigues de Morais e Bernardo Cardoso Ribeiro, nesta ordem, na 45 
modalidade Reopção de Curso; e do aluno Marcos Paulo Rocha Carvalho na modalidade 46 
Reingresso. O resultado será encaminhado para ampla divulgação. A Profa. Tatiana ressaltou que 47 
o tempo de conclusão do curso pode estar comprometido, tomando-se como referência o ano de 48 
entrada do aluno no curso de origem. Colocado em votação, o resultado foi aprovado por 6 (seis) 49 
votos a favor. 4. Comissão para reformulação dos critérios de seleção na modalidade 50 
Obtenção de Novo Título. O Prof. Ítalo apresentou a resolução CADM 02/2011, de 25 de 51 
Fevereiro de 2011 e também o último edital de seleção da modalidade Obtenção de Novo Título. A 52 
comissão instituída no semestre anterior havia sugerido modificações e revisão dos critérios 53 
estabelecidos pela resolução CADM 02/2011. Assim este colegiado sugeriu que uma nova 54 
comissão composta por representantes deste colegiado seja formada para reavaliar os critérios de 55 
seleção desta modalidade, simplificando e tornando objetivos esses critérios. Colocado o 56 



encaminhamento em votação, ele foi aprovado por unanimidade (6 votos). Assim o presidente 57 
deste colegiado deverá encaminhar ao Chefe de Departamento do DCSA a nomeação dessa 58 
comissão, que deve apresentar seu parecer antes da divulgação de abertura do edital. 5. 59 
Redistribuição das vagas SISU entre as modalidades de ingresso e Nota de Corte. O Prof. 60 
Ítalo apresentou as instruções sugeridas pela DIRGRAD, para a redistribuição das vagas SISU, no 61 
1º semestre de 2016, e a sugestão da inclusão da Nota de Corte do Curso. O Prof. Ítalo ressaltou 62 
que tal assunto está sendo amplamente debatido no Fórum dos Coordenadores e que a decisão 63 
entre os coordenadores foi de acatar a sugestão da diretoria e definir uma nota de corte, a qual foi 64 
estabelecida pelo coordenador do Curso de Administração em 480 pontos na nota do Enem. O 65 
Prof. Ítalo também informou que, segundo o Fórum dos Coordenadores, a discussão deve ser 66 
retomada no próximo semestre para acompanhar se a nota de corte estaria pertinente ou se uma 67 
modificação seria necessária. Colocado em votação, o encaminhamento foi aprovado por 6 (seis) 68 
votos a favor. 6. Matrícula extemporânea em TCC II, requerimento 151/2015/SRCA.  A aluna 69 
requer a matrícula em TCC II, pois afirma que já possui professor orientador, e o trabalho se 70 
encontra em fase final. O colegiado deferiu, em caráter de excepcionalidade, o pedido com base 71 
em decisões anteriores e pelo fato de a disciplina ser a única faltante em seu histórico para a 72 
conclusão do curso. Colocada em votação, a pauta foi aprovada por 6 (seis) votos a favor. 7. 73 
Apresentação da lista definitiva dos alunos inscritos no ENADE 2015. Ao total, 61 alunos 74 
concluintes no 2º semestre de 2015 e no 1º semestre de 2015 foram inscritos no ENADE. A 75 
avaliação ocorrerá no dia 22 de novembro de 2015. O Prof. Ítalo apresentou a lista, que está 76 
amplamente divulgada no Site do DCSA e na Coordenação de Curso. Os inscritos foram 77 
apresentados para que o colegiado acompanhe o processo e sugira encaminhamentos. 8. 78 
Inclusão de unidade didática sobre relações étnico-raciais e cultura afro-brasileira no plano 79 
de ensino de ´´introdução à sociologia´´. o Prof. Ítalo apresentou o processo nº. 80 
23062.006794/2015-81 sobre a inclusão do conteúdo no plano de ensino da disciplina. Os 81 
membros do Colegiado fizeram a leitura do encaminhamento sugerido pela Diretoria de 82 
Graduação. Colocado em votação, o encaminhamento foi aprovado por 6 (seis) votos a favor. 9. 83 
Lista de Alunos com baixo coeficiente de rendimento. O Prof. Ítalo apresentou uma lista 84 
fornecida pelo QUALIDATA, através do Registro Escolar sobre os alunos que, nos últimos 85 
semestres, se enquadram na normativa 74. Em discussão, verificou-se que o número de alunos 86 
listados neste artigo, refletindo as consequências imediatas da implantação do artigo. Na 87 
discussão, ficou decidido que o acompanhamento dessas estatísticas deve ser feito para que, no 88 
futuro, novas medidas possam ser tomadas. 10. Pedido de trancamento extemporâneo por 89 
motivos de saúde. O requerimento 633/15, em que o aluno requer o trancamento do semestre 90 
por 60 dias por motivo de saúde, foi apresentado. O colegiado aprovou o trancamento total desde 91 
que o parecer do Médico da SMODE seja favorável ao pleito. Colocada em votação, a pauta foi 92 
aprovada por 6 (seis) votos a favor. 11. Informes. Não houve informes. O presidente agradeceu 93 
aos membros do Colegiado e encerrou a reunião às dezenove horas e vinte minutos, lavrando 94 
esta ata, que, após lida e aprovada, será assinada por ele e pelos demais conselheiros. 95 
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