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Reunião com os alunos do 2o Infra 

Ata de reunião 
 
Data: 21 de março de 2006. 
Horário: 13:30-14:30. 
Local: sala 2109. 
Presenças: Prof. Flávio (Coordenador da Graduação) e 07 alunos do terceiro ano de 
Infra (Adhemar Ranciaro Neto, Daniel Miranda Barros Moreira, Frederico Furst 
Bittencourt, Leonardo Leite Pereira, Márcio Romulo Da Silva Regis, Marco Antônio 
Carnevale Coelho e Steven Meier). 
Ausências: nenhuma. Fabio Spezzano Toniolo e Ricardo de Souza Ramos da Silva. 
 
Principais assuntos tratados: 
 

1. Dados pessoais: a Coordenação pede que a ficha de dados pessoais seja 
preenchida e informa que posteriormente será enviada mensagem de e-mail a cada 
aluno com os dados pessoais colhidos. Se alguém não recebeu tal mensagem é por 
que o endereço cadastrado não está correto: procurar o Coordenador. Pede-se que 
qualquer alteração seja comunicada e que os dados faltantes sejam enviados 
rapidamente. A lista da turma na Infra usa os endereços de e-mail primários de 
cada aluno. 

 
2. Estágio curricular supervisionado (ECS): As normas para o ECS foram 

publicadas no site do ITA 
(http://www.ita.br/normas_estagios_curriculares_supervisionados.zip). Enfatiza-
se que o Estágio Curricular deve ser supervisionado por professor do ITA, 
designado pela Coordenação e devidamente registrado na Divisão de Alunos (para 
alunos civis e militares). A maioria dos alunos não está com a situação 
regularizada. Há casos especiais de estágios anteriores que devem produzir um 
relatório para posterior apreciação do Conselho da Divisão e eventual 
aproveitamento como ECS. 

 
3. Trabalho de Graduação: a Coordenação repassou, com os alunos presentes, a 

situação de cada TG. Algumas mudanças serão implementadas e devem, portanto, 
constar de novo formulário de opção de TG (endereço 
http://www.infra.ita.br/graduacao/coordenacao/tg/). Pede-se que a situação de 
todos seja regularizada até o final desta semana. Salienta-se, ainda, que a eventual 
mudança de TG é fato absolutamente corriqueiro e que nenhum professor 
estranhará uma mudança neste instante. Favor enviar a nova proposta 
eletronicamente ao coordenador. 
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4. Avaliação qualitativa do semestre anterior: o Prof. Flávio estimulou os alunos 
a comentarem sobre os cursos do semestre passado. Em breve as avaliações 
institucionais (quantitativas) serão enviadas aos representantes. Estudam-se 
algumas mudanças no sistema de avaliação que, oportunamente, serão discutidas. 
Pede-se, entretanto, a costumeira seriedade no preenchimento destas avaliações 
que são formais e registram o histórico das opiniões dos alunos. 

 
5. Outros assuntos: o Prof. Flávio pediu que cada alunos se manifestasse, 

agradeceu a presença de todos e, em seguida, encerrou a reunião. 
 
 
 

Sem mais, 
 

Prof. Flávio Mendes 
Coordenador da Infra 


