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Reunião com os alunos do 5o Infra 

Minuta de ata de reunião 
 
Data: 10 de maio de 2005. 
Horário: 11:00-12:00. 
Presentes: Prof. Flávio (Coordenador da Graduação) e 14 alunos do último ano de Infra 
(Ademar Branco Bandeira Filho, Cássio Eduardo Gumiero Jaime, Fábio Henrique 
Campos Cruz, Fabíola Cech de Oliveira, Felipe Santana Lopes, Hugo Vieira de 
Vasconcelos, Janine Lima Duarte, José Ricardo de Sampaio Borges, Paulo Victor Melo 
Sampaio, Rafael Menezes Albuquerque, Robinson Samuel Boschetti, Rodrigo Ferreira de 
Oliverira, Sérgio Henrique Cunha de Albuquerque e Tatiana Maymone de Melo 
Carvalho). 
Ausente: aluno Rafael Inocêncio de Andrade Bitencourt. 
 
Principais assuntos tratados: 
 

1. Trabalho de graduação: todos os alunos presentes confirmaram a relação dos 
títulos de TG que lhes foi enviada eletronicamente (e que será publicada no site da 
Infra). Foram informados da apresentação prévia de TG que deverá ser agendada 
para a segunda quinzena de agosto de 2005. A apresentação deverá ser 
programada para cerca de 15 minutos e, após isso, haverá um período de 
perguntas e respostas de mesma duração. Na platéia deverão estar os orientadores 
(e co-orientadores) locais (do ITA), relatores, Coordenador da Graduação e Chefe 
de Divisão. Oportunamente o calendário das apresentações será submetido para 
sugestões e comentários. 

 
2. Estágio Curricular Supervisionado: perguntados sobre a situação de seus 

estágios, vários tipos de resposta foram observados (estágio cumprido e 
formalizado, estágio sem formalização etc.). A coordenadoria fará um 
levantamento na Dival sobre as situações regulares e, oportunamente, entrará em 
contato com a turma novamente. 

 
Solicitam, ainda, informações sobre a formalização dos contatos para estágio (e 
eventual graduação sandwich) da Escola. Comentam, ainda, que contatos formais 
com, inclusive, construtoras, seriam interessantes para a viabilização dos estágios 
mais ligados à Engenharia Civil. A coordenadoria ficou de levantar o assunto 
oportunamente com a administração. 

 
3. ENADE 2005: o Enade 2005 avaliará a Engenharia Civil neste ano (antigo 

“Provão”). Alunos foram avisados de que há grande probabilidade de que no caso 
do ITA não seja feita a amostragem dos alunos, ou seja, é provável que todos os 
alunos participem da prova. A coordenadoria entrará em contato oportunamente 
com mais detalhes sobre  o assunto. 
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4. Quinto ano: Não há unanimidade com relação a se “livrar” um semestre do 

quinto ano. Surgiu a idéia de que esta ocorrência fosse opcional, ou seja, que com 
a definição do horário de aulas e matérias do primeiro semestre do quinto ano, 
cada aluno pudesse diminuir a carga de aulas do semestre seguinte. As eventuais 
dificuldades operacionais poderiam ser resolvidas administrativamente. De 
qualquer forma a opção de um quinto ano com um semestre de aulas apenas é 
interessante desde que haja uma garantia maior de que as atividades do semestre 
seguinte resultem em estágio “institucional” (no País ou no exterior) ou, 
eventualmente e até, propiciem complementos para uma graduação sandwich. 

 
Os alunos comentaram sobre a confecção do horário de aulas do segundo 
semestre de 2005. Solicitam que, desde que possível, haja uma consistência dos 
horários com a participação dos alunos nos seus respectivos estágios. 

 
5. Primeiro semestre: a coordenadoria repassou matéria por matéria deste primeiro 

semestre colhendo opiniões, comentários, críticas e sugestões. Somente pequenos 
ajustes parecem necessários. A coordenadoria, oportunamente, repassará alguns 
comentários aos docentes. Informa, ainda, que o processo institucional de 
avaliação docente deverá ocorrer normalmente. 

 
6. Outros assuntos: alguns alunos perguntaram sobre a situação da discussão sobre 

o “Espaço Convivência”, apresentado no Informativo 44 de março de 2005. A 
coordenadoria repassará o questionamento à chefia da Divisão. 

 
 
 

Sem mais, 
 
 
 

Prof. Flávio Mendes 
Coordenador da Infra 


