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ATA DA QUADRAGESIMA QUARTA REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE 6 
ADMINISTRAÇÃO DO CEFET-MG. No dia 3 Março de 2016, na sala de Reuniões do 7 
Departamento de Ciências Sociais Aplicadas, no Campus II do CEFET-MG, realizou-se a 8 
quadragésima quarta reunião do Colegiado do Curso de Administração, sob a presidência do 9 
Prof. Ítalo Brener de Carvalho. Foi verificado o quórum regimental. Estavam presentes 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, representante titular do Departamento de Computação; Prof. Uajará Pessoa 13 
Araújo, representante do Departamento de Ciências Sociais Aplicadas, Prof. Felipe Dias Paiva, 14 
representante titular do Departamento de Ciências Sociais Aplicadas, e a Srta. Thaís Silva Alves 15 
representante titular dos discentes. O Presidente agradeceu aos membros pela presença e 16 
declarou aberta a sessão às dezesseis horas, sendo apresentada para discussão a proposta de 17 
pauta da reunião: 1. Leitura e aprovação da Ata da 43ª Reunião do Colegiado; 2. Homologação 18 
do processo de obtenção de novo título, Edital 22 de 22/01/2016; 3. Homologação ad referendum 19 
dos planos de ensino das disciplinas optativas: Comunicação Organizacional; Tópicos Especiais 20 
em Finanças: Métodos Econométricos e Tópicos Especiais de Produção, Logística e Qualidade: 21 
Administração do Desempenho e da Qualidade do Processo Produtivo; 4. Requerimento dos 22 
alunos para quebra de pré-requisito e artigo 44º; 5. Solicitação de continuidade de estudos para os 23 
alunos Maurício Luiz Reis de Assis, Marcos Paulo Guimarães Tavares e Gabriel Augusto Horta 24 
Gomes; 6. Análise dos pedidos de Disciplina Isolada Edital 010/16; 7. Análise de pedido de 25 
aproveitamento de estudos Edital 144/16; 8. Análise processo 23062.000346/2016-54; 26 
9.Cronograma de TCC I e TCC II para o 1º semestre de 2016; 10. Resolução para as dispensas 27 
de disciplinas isoladas cursadas em outras instituições; 11. Informes. Colocada em votação a ata 28 
foi aprovada com a inclusão do item 10 por 6 (seis) votos a favor. 1.Leitura e aprovação da ata 29 
da 43ª Reunião. O Prof. Ítalo distribuiu a cópia da ata da 43ª reunião e solicitou sua leitura. 30 
Colocada em votação, a ata foi aprovada por 5 (cinco) votos a favor, e 1 (uma) abstenção. 2. 31 
Homologação ad referendum do processo de obtenção de novo título. O presidente 32 
Colegiado expos os critérios e apresentou o resultado da seleção de obtenção de novo título 1º 33 
semestre 2016, Edital 22 de 22/01/2016, relatando os procedimentos utilizados para a seleção, e 34 
apresentou o resultado publicado no site no dia 11/02/2016. O professor relatou que uma nova 35 
resolução está sendo elaborada para que nas próximas seleções sejam utilizadas. Colocado em 36 
votação foi aprovado por 6 (seis) votos a favor. 3. Homologação ad referendum dos planos de 37 
ensino das disciplinas Comunicação Organizacional; Tópicos Especiais em Finanças: 38 
Métodos Econométricos e Tópicos Especiais de Produção, Logística e Qualidade: 39 
Administração do Desempenho e da Qualidade do Processo Produtivo. Apresentou-se as 40 
ementas das disciplinas e verificou-se a necessidade de adequação do plano de ensino quanto a 41 
bibliografia básica e bibliografia complementar. Os planos foram aprovados por 6 (seis) votos a 42 
favor, mas com a recomendação de modificação quanto a norma ABNT e a bibliografia em inglês 43 
deve ser retirada da bibliografia básica e incluída a bibliografia em português. A disciplina 44 
Administração do Desempenho e da Qualidade do Processo Produtivo não deverá ser ofertada ao 45 
curso de Administração por contemplar conteúdo das disciplinas obrigatórias. 4. Requerimento 46 
dos alunos para quebra de pré-requisito e artigo 44º. O prof. Ítalo distribuiu os requerimentos 47 
aos membros do Colegiado e, pós discussão dos pedidos, decidiram: o requerimento de Amanda 48 
Cristina Andrade deferido (3 votos a favor, 2 votos contra e 1 abstenção); o requerimento de 49 
Amanda Luiza da Silva Marques deferido ( 5 votos a favor e 1 contra) ; o requerimento de Gustavo 50 
Moreira Ventura  deferido ( 5 votos a favor , 1 abstenção); o requerimento de Caroline Alves 51 
Rabelo deferido ( 6 votos a favor); Vinícius Mundim Zucheratto,  deferido parcialmente (3 votos a  52 
favor, 1 contra e 2 abstenções); o requerimento de Victor Pereira Gattoni deferido (5 favoráveis e  53 
1 contra);o requerimento Marcello Teixeira Sacco indeferido (6 votos contrários), o qual deve ser 54 
encaminhado ao registro escolar para que no diário da disciplina Estágio Supervisionado no 2º 55 
semestre de 2014, inclua a reprovação do referido aluno. 5.Solicitação de continuidade de 56 



estudos para os alunos Maurício Luiz Reis de Assis, Marcos Paulo Guimarães Tavares e 57 
Gabriel Augusto Horta Gomes.  Os pedidos de continuidade de estudos dos alunos foram 58 
apresentados e o Colegiado, após discussão, aprovou os planos de estudos os quais serão 59 
reconsiderados se cumpridos (3 votos favoráveis e 3 abstenções). 6 Análise dos pedidos de 60 
Disciplina Isolada 010/16. Foi apresentado o pedido para cursar disciplina isolada no curso de 61 
Administração de Geni Terezinha da Silva, que solicita matricula em Direito do Trabalho e 62 
Administração de Recursos Humanos II, aprovado (4 favoráveis 2 abstenções) limitando-o a duas 63 
disciplinas. 7. Análise de pedido de aproveitamento de estudos 144/16. O pedido de 64 
aproveitamento da estudos da aluna Thais Alves Lima foi deferido (5 votos favoráveis) o qual deve 65 
ser encaminhado a Chefia do Departamento para que uma comissão de avaliação seja montada. 66 
8. Análise processo 23062.000346/2016-54. A aluna Viviane Ribeiro Oliveira, pede a intervenção 67 
do Colegiado na realização de seu Estágio Supervisionado. Após discussão, o Colegiado conclui 68 
que não cabe a ele fazer a intervenção solicitada pela aluna. 9. Cronograma de TCC I e TCC II 69 
para o 1º semestre de 2016. Colocado em discussão as melhores datas para as formalizações 70 
de TCC I e II, a proposta de: entrega dia 16/06/16, bancas entre dia 27 e 30/06/16 e entrega da 71 
versão final em 07/07/16. O calendário foi aprovado por 6 (seis) votos a favor. 10. Resolução 72 
para as dispensas de disciplinas isoladas cursadas em outras instituições. O professor Ítalo 73 
relatou a crescente utilização do Art. 93 – As disciplinas cursadas com aprovação em outras 74 
instituições de ensino superior, após o ingresso do aluno no CEFET-MG, a título de isolada, eletiva 75 
ou extracurricular, poderão ser aproveitadas até o limite de 2 (duas), a critério do Colegiado do 76 
curso. Este Colegiado entende que a dispensa de até duas disciplinas é a critério do Colegiado. 77 
Por tanto, este Colegiado entende que a dispensa de até duas disciplinas, a partir desta data, será 78 
para prováveis formandos que poderão recorrer a este Colegiado, no intuito de requerer esse 79 
recurso de integralização do curso. Colocado em votação, foi aprovado com 4 (quatro) votos 80 
favoráveis e 2 (duas) abstenções. A publicação desta resolução deverá ser amplamente divulgada 81 
entre os discentes. 11. Informes. O Prof. Ítalo informou sobre o encaminhamento, deste 82 
colegiado, na última reunião, sobre o discente Gleber Antônio, no qual achou pertinente o pedido 83 
do aluno. Uma banca, escolhida pelo chefe de departamento do DCSA, foi montada para analisar 84 
o pedido do discente. O presidente agradeceu aos membros do Colegiado e encerrou a reunião 85 
às dezenove horas e dez minutos, lavrando esta ata, que, após lida e aprovada, será assinada por 86 
ele e pelos demais conselheiros. 87 
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