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Reunião do Conselho da Divisão - IEI 
Ata de reunião 

 
Data: 28 de outubro de 2005. 
Horário: 08:00-09:15. 
Presentes: Prof. Anderson, Profa. Delma, Prof. Eliseu, Prof. Flávio (solicitante da 
reunião), Profa. Íria e Prof. Müller. 
 
Principais assuntos tratados: 

1. Horário para reuniões do Conselho: examinando as indisponibilidades 
permanentes de todos os membros do Conselho da IEI, ficou definido que, neste 
segundo semestre de 2005, as eventuais reuniões ocorrerão às quintas-feiras das 
09:00 às 10:00. Sugere-se, portanto, que este horário seja bloqueado pelos 
docentes em suas respectivas agendas. 

 
2. Prequena alteração no currículo: o Prof. Flávio, coordenador da graduação, 

comunica que, atendendo solicitação do Departamento de Organização (IEM), a 
matéria de MOG-57 Marketing em Engenharia passa para o Departamento de 
Transportes com a sigla TRA-57. Salienta-se que esta mudança é muito bem-
vinda, como já comentado nas reuniões de currículo, inclusive pelo fato de esta 
matéria ter passado da condição de optativa para a de obrigatória. 

 
3. Alocação de docentes do primeiro semestre de 2006: com exceção da nova 

matéria GEO-47, Topografia e Geoprocessamento, no tocante à parte de 
geoprocessamento, todos os docentes foram alocados para o próximo semestre. A 
Chefia da Divisão se encarregou de equacionar este problema de GEO-47, após a 
discussão do assunto e recebimento de algumas sugestões e comentários. A 
alocação definida é a seguinte: 
 
Sigla Título Professor(es) 

EDI-31  Análise Estrutural I Eliseu/Júlio 
EDI-33 Materiais e Processos Construtivos Maryangela 
EDI-35 Eletrotécnica Geral Akio 
GEO-31 Geologia de Engenharia Vertamatti 
HID-31 Fenômenos de Transporte  Paulo Ivo 
MOQ-12 Probabilidade e Processos Estocásticos Denise Beatriz Teixeira Pinto - MEC 
TRA-33 Aeroportos Cláudio Jorge 
EDI-49      Concreto Estrutural II Flávio 
GEO-45 Engenharia Geotécnica II Delma 
GEO-47    Topografia e Geoprocessamento Ronaldo/Conferencista 
HID-41 Hidrologia e Drenagem Íria 
HID-43 Instalações Prediais Paulo Ivo 
HID-45 Engenharia Ambiental Wilson 
TRA-44 Planejamento dos Transportes Müller 
GEO-51 Gerência de Pavimentos                            Régis 
TRA-52 Projeto de Aeroportos Anderson 
TRA-57 Marketing em Engenharia Cláudio Jorge 
EDI-62 Análise Não-Linear de Pórticos Planos de Concreto Flávio 
EDI-64    Arquitetura e Urbanismo Arq. Emmanuel - DE 
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4. Calendário e horário (1o Sem 2006): o Prof. Flávio iniciará a definição do 

horário de aulas do primeiro semestre de 2006. Salienta que partirá do horário 
praticado no primeiro semestre de 2005 e, a menos de exceções, utilizará a mesma 
disposição. A quantidade de feriados (3 feriados e uma anteposição: 2 sextas – 14 
e 21 de abril, 1 quinta – 15 de junho – e 1 sexta – 16 de junho, respectivamente) 
não justifica a preocupação com uma homogeneização de “perdas” e cada docente 
avaliará o impacto destes feriados. Uma alternativa razoável parece ser a 
colocação de provas fora do horário de aulas normal. 

 
5. Reunião com todos os docentes: o Prof. Flávio informa que convocou uma 

reunião com todos os docentes para discutir os recentes problemas com 
improbidade praticados por alguns alunos. Apresenta, sumariamente, alguns 
tópicos que serão tratados na reunião e pede sugestões. 

 
6. Apresentações de TG: a Profa. Íria, Coordenadora do 3o Infra, relata algumas 

dificuldades que está enfrentando para definir os horários de apresentação final 
dos TG’s (são 13 trabalhos). A idéia é a de que as apresentações sejam 
concentradas no período de 16 à 18 de novembro. Cada apresentação terá até 20 
minutos de exposição seguida por até 20 minutos de debates. A Profa. Íria 
montará um calendário inicial que será distribuído brevemente a todos os 
envolvidos para eventuais críticas e ajustes. 

 
7. Final: não havendo mais nada a ser discutido a reunião foi encerrada.  

 
 
 

Prof. Flávio Mendes 
Coordenador da Infra 


