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ATA DA DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE BACHARELADO EM 8 

ADMINISTRAÇÃO DO CEFET-MG. No dia 26 de fevereiro de 2010, na sala de Reuniões do 9 

Departamento de Ciências Sociais Aplicadas, no Campus II do CEFET-MG, realizou-se a décima 10 

segunda reunião do Colegiado do Curso de Bacharelado em Administração, sob a presidência do 11 

Prof. Anderson Cruvinel Magalhães, Presidente do Colegiado do Curso de Bacharelado em 12 

Administração. Estiveram presentes os seguintes membros: Prof. André Luiz Gomes, 13 

representante titular do Departamento de Ciências Sociais Aplicadas, Grace Ribeiro da Silva, 14 

representante suplente do Departamento de Física e Matemática, Prof. Felipe Dias Paiva, 15 

representante titular do Departamento de Ciências Sociais Aplicadas, Prof. Paulo Fernandes 16 

Sanches Junior, Departamento de Ciências Sociais Aplicadas, Joyce da Cunha Pereira, 17 

representante suplente dos discentes. Foi verificado o quorum regimental. Estavam presentes 06 18 

(seis) membros com direito a voto, incluindo o Presidente. Abertura da 12ª Reunião do 19 

Colegiado do Curso de Bacharelado em Administração. O Presidente declarou aberta a 20 

sessão às dezenove horas e onze minutos e colocou em discussão a proposta de pauta para a 21 

reunião: 1) Posse dos novos membros; 2) Leitura e aprovação da Ata da 11ª Reunião do 22 

Colegiado do Curso de Bacharelado em Administração; 3) Referendar Resolução 001/10; 4) 23 

Aprovação dos Planos de Ensino; 5) Requerimentos de alunos; 6) Informes do presidente e 24 

membros. Foi apresentada a seguinte proposta reformulada de pauta para a reunião: 1) Posse 25 

dos novos membros; 2) Leitura e aprovação da Ata da 11ª Reunião do Colegiado do Curso de 26 

Bacharelado em Administração; 3) Referendar Resolução 001/10; 4) Requerimento alunos; 5) 27 

Semana de Administração; 6) Metodologia da Pesquisa; 7) Informes do presidente e membros. 28 

Colocada em votação, a proposta de pauta foi aprovada por unanimidade (6 votos). 1) Posse dos 29 

novos membros: O Prof. Anderson Cruvinel Magalhães concedeu posse aos professores Paulo 30 

Fernandes Sanches Junior e Grace Ribeiro da Silva, que assinaram o Termo de Posse e 31 

receberam uma cópia do referido documento. 2) Leitura e aprovação da Ata da 11a. Reunião do 32 

Colegiado do Curso de Bacharelado em Administração: o Prof. Anderson Cruvinel Magalhães 33 

fez a leitura da Ata da 11ª reunião do Colegiado do Curso de Bacharelado em Administração. 34 

Colocada em votação, a ata foi aprovada por 5 votos e uma abstenção, sem nenhuma alteração. 35 

3) Referendar Resolução 001/10: O Prof. Anderson Cruvinel Magalhães apresentou aos 36 

conselheiros a Resolução 001/10 que define ad referendum o calendário relativo à aplicação de 37 

exames finais, suplementares e especiais no 1º semestre de 2010. Colocado em votação a 38 

referida resolução foi referendada por unanimidade (6 votos). 4) Requerimentos de alunos: 39 

foram apresentados aos presentes grande número de requerimentos pleiteando quebras de pré-40 

requisitos. Analisados os requerimentos, os presentes encaminharam propostas de agrupá-los por 41 

semelhança de demanda, para então serem votados em bloco. Colocada em votação a proposta 42 

foi aceita por unanimidade (6 votos). Assim, foram agrupados todos os requerimentos que pediam 43 

quebra do pré-requisito de ter cursado a disciplina Programação de Computadores II, bem como 44 

Laboratório de Programação de Computadores II para se matricular na disciplina Sistemas de 45 

Informações Gerenciais. Para estes requerimentos foi encaminho proposta de transformar as 46 

disciplinas citadas como pré-requisitos em co-requisitos. Colocada em votação a proposta foi 47 

aceita por unanimidade (6 votos). Num segundo momento foram agrupados os requerimentos que 48 

solicitavam a quebra do pré-requisito de ter cursado a disciplina Gestão de Custos para se 49 

matricular na disciplina Administração Financeira e Orçamentária I. Foi encaminhada proposta de 50 

quebra do pré-requisito considerando parecer do Coordenador do Eixo Econômico-Financeiro. 51 

Colocada em votação, a proposta foi aceita por unanimidade (6 votos). Por fim, considerando se 52 

tratarem de assuntos diversos, os requerimentos de números 18/10, 08/10, 29/10, 72/10, 09/10 e 53 

58/10. Analisado o requerimento 18/10, foi encaminhada proposta de deferimento do pleito. 54 

Colocada em votação a proposta foi aceita por unanimidade (6 votos). Em seguida, foi analisado o 55 

requerimento 08/10 , sendo encaminhado proposta de indeferimento do seu pleito. Colocada em 56 



votação, a proposta foi aceita por unanimidade (6 votos). Analisado o requerimento 29/10, foi 57 

encaminhada proposta de deferimento do pleito. Colocada em votação, a proposta foi aceita por 58 

unanimidade (6 votos). Analisado o requerimento 72/10, foi encaminhado proposta de deferimento 59 

do pleito. Colocada em votação, a proposta foi aceita por unanimidade (6 votos). Analisado o 60 

requerimento 09/10 foi encaminhada proposta de indeferimento do pleito. Colocada em votação, a 61 

proposta foi aceita por unanimidade (6 votos). Por fim, analisado o requerimento 58/10, foi 62 

encaminhado proposta de indeferimento. Colocada em votação a proposta foi aceita por 63 

unanimidade (6 votos). 5) Semana da Administração: o Prof. Anderson informou aos 64 

conselheiros que havia a necessidade de ser designada uma comissão para planejar e executar a 65 

semana da administração no ano de 2010. Colocada em votação a proposta foi aceita por 66 

unanimidade (6 votos). Os presentes indicaram para compor a referida comissão os seguintes 67 

membros: Prof. Felipe Dias Paiva (presidente), Profª. Ludmila de Vasconcelos Machado 68 

Guimarães e a Profª. Carolina Rienti de Andrade. Colocada em votação, a proposta foi aceita por 69 

unanimidade. (6 votos). 6) Metodologia da Pesquisa: Foi discutida a importância de se 70 

assegurar um mínimo de base teórica para os alunos que se matriculem na disciplina metodologia 71 

da pesquisa. Nesta perspectiva foi apresentada proposta de se estabelecer o cumprimento de 72 

1080 horas como pré-requisito para matrícula nesta disciplina. Colocada em votação a proposta 73 

foi aceita por unanimidade. 7) Informes do presidente e membros: Não houveram 74 

comunicações por parte do presidente e dos conselheiros. O presidente encerrou a reunião às 75 

vinte e uma horas e doze minutos, lavrando apresente ata que após lida e aprovada será 76 

assinada pelo presidente e pelos demais conselheiros. 77 
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Membro suplente representante do Departamento de Física e Matemática 99 

 100 

 101 

 102 

 103 

Prof. Paulo Sanches Fernandes Junior 104 
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