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Reunião com os alunos do 3o Infra 
Ata de reunião 

 
Data: 23 de outubro de 2006. 
Horário: 16:20-17:20. 
Local: Sala 2113. 
Presenças: Prof. Flávio Mendes (Coordenador da Graduação) e 08 alunos do último 
(terceiro) ano de Infra (Daniel Miranda Barros Moreira Asp Of, Fábio Spezzano Toniolo, 
Frederico Furst Bittencourt, Leonardo Leite Pereira, Márcio Romulo da Silva Regis Asp 
Of, Marco Antônio Carnevale Coelho Cap Av, Ricardo de Souza Ramos da Silva e Steven 
Meier Cap Av). 
Ausências: 01 aluno o terceiro Infra (Adhemar Ranciaro Neto Asp Of). 
 
Principais assuntos tratados: 
 

1. Início: o Coordenador informa que trata-se de reunião ordinária para 
acompanhamento do semestre em curso. O TG, o Estágio e as matérias normais 
serão os principais assuntos. 

 
2. 2o Semestre de 2006: os docentes foram convidados, previamente, a se 

manifestarem sobre o semestre em curso. Somente um docente deu retorno com 
comentários particulares sobre a situação de um aluno (que já foram devidamente 
comunicados). 

 
3. Prazos: o coordenador repassou os prazos importantes.  

a. Notas finais: 01/dez – sexta-feira da 1ª Semana de Exames (os boletins nas 
mãos do coordenador). 

b. Trabalho de graduação: 
I. Entrega de material escrito à banca (orientador, relator e 

coordenador): 09/nov – quinta-feira da 6ª semana. 
II. Apresentações finais: 16/17/nov – quinta e sexta-feira da 7ª semana 

(horário ainda a ser confirmado em função do CPOR). 
III. Entrega do relatório final: 24/nov – sexta-feira da 8ª semana. 

Verificar exigências da Biblioteca do ITA (CD, CDU, pdf etc.). A 
Infra precisa de 01 cópia em papel: pregunte ao orientador e ao 
revisor se desejam a versão definitiva impressa.  

c. Estágio Curricular Supervisionado: a situação de cada estágio foi 
repassada. As pendências devem ser resolvidas o mais rapidamente possível. 
O prazo ideal para a finalização do relatório (em papel e em formato 
eletrônico) é 24/nov – sexta-feira da 8ª semana. 
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4. Matérias do semestre: cada uma das matérias deste semestre foi repassada e 
algumas sugestões foram feitas. Oportunamente o coordenador conversará com os 
docentes envolvidos. 
 

5. Término: o Prof. Flávio pediu que cada alunos se manifestasse, agradeceu a 
presença de todos e, em seguida, encerrou a reunião. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Prof. Flávio Mendes 
Coordenador da Infra 

 


