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Reunião do Conselho da Divisão - IEI 
Ata de reunião 

 
Data: 29 de março de 2007 
Horário: 11:00-12:22. 
Local: Sala de reuniões da Infra, 2109. 
Presenças: Prof. Anderson, Prof. Eliseu, Prof. Flávio (solicitante da reunião), Profa. Íria e 
Prof. Müller. 
Ausência justificada: Profa. Delma. 
 
Principais assuntos tratados: 
 

1. Instrução da Pró-Reitoria de Graduação: o Prof. Flávio, Coordenador da 
Graduação, comenta sobre a necessidade dos planos de disciplinas, conforme 
Instrução 01 da PróGrad (íntegra no site). Pede aos Chefes de Departamento que 
reforcem junto aos docentes a necessidade do envio destes documentos ao 
coordenador. A título de ilustração apresenta um modelo de plano de disciplina 
utilizado na Divisão de Engenharia Mecânica (que será enviado a todos os docentes 
por e-mail). Informa, ainda, que começará a fazer a cobrança dos planos que ainda 
não foram entregues. 

2. Quadro de Honra da Civil: foi discutida e aprovada a criação do Quadro de Honra 
da Civil (Anexo 1). Providências serão tomadas para a divulgação desta iniciativa 
de valorização do bom desempenho acadêmico do corpo discente. 

3. Estágio Curricular Supervisionado: a proposta de ECS (160 horas) do aluno 
Emanuel Gonçalves Guerra Júnior foi aprovada (a Profa Maryangela foi designada 
como supervisora no ITA). 

4. Propostas de TG 2007: foram analisadas as dezesseis (16) propostas de Trabalho 
de Graduação apresentadas pelos alunos da Turma 07. Destas apenas cinco (05) 
foram aprovadas com pequenas correções. As outras onze (11) aguardam 
esclarecimentos que serão solicitados aos professores orientadores. As propostas 
aprovadas foram dos alunos: 

a. Carlos Roberto da Silva Machado Júnior, Asp.Of. 
b. Daniel Macêdo Goncálves, Asp.Of. 
c. Joacy Victor Maia Araújo (relator: Prof. Müller) 
d. Rodrigo Fulgêncio Mauro (colocar “Construção Civil” no título) 
e. Yuri Tavares Kretxmann 

5. Palavra aberta: não havendo outras manifestações a reunião foi encerrada. 
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Anexo 1 
 

Quadro de Honra da Civil 
 
 
Fica instituído, a partir do 1o semestre de 2007, o Quadro de Honra da Civil, que se 
regerá pelas regras: 
 
1. Objetivo 
 

É objetivo do Quadro de Honra da Civil estimular nos alunos do Curso 
Profissional de Engenharia Civil-Aeronáutica a busca pela excelência acadêmica. 
 
2. Participação no Quadro de Honra da Civil 
 

Participará do Quadro de Honra da Civil o aluno que reunir, a cada período de 
apuração, considerando todas as disciplinas cursadas no período, média geral maior ou 
igual a 8,5 (MB) e não registrar nota-de-disciplina inferior a 7,5 (B). 

 
Alunos que estiverem realizando estágio de longa duração (com mínimo de 500 

horas) não poderão participar, durante o semestre de realização do estágio, do Quadro de 
Honra da Civil. 
 
3. Datas de Apuração 
 

A cada semestre serão duas as datas de apuração do desempenho acadêmico dos 
alunos. A primeira data corresponderá ao fechamento das notas do primeiro bimestre e a 
segunda data corresponderá ao fechamento das notas após a realização dos exames de 
primeira-época. 
 
4. Divulgação do Quadro de Honra da Civil 
 

O Quadro de Honra da Civil, atualizado duas vezes por semestre, será afixado em 
espaço público de grande visibilidade, constará no já tradicional Informativo e será será 
veiculado também no website da Divisão. 
 
 


