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Reunião com os alunos do 2o Infra 

Ata de reunião 
 
Data: 16 de março de 2006. 
Horário: 15:30-16:38. 
Local: sala 2013. 
Presenças: Prof. Flávio (Coordenador da Graduação) e 11 alunos do segundo ano de 
Infra (Anselmo da Silva Augusto, Carlos Roberto da Silva Machado Júnior, Daniel 
Macêdo Gonçalves, Emanuel Gonçalves Guerra Júnior, Fábio Anderson Batista dos 
Santos, Joacy Victor Maia Araújo, João Luiz de Castro Fortes, Magno Lemos Girotto, 
Pedro Siqueira Macharoto, Rodrigo Fulgêncio Mauro e Yuri Tavares Kretzmann). 
Ausências: nenhuma. 
 
Principais assuntos tratados: 
 

1. Dados pessoais: a Coordenação pede que a ficha de dados pessoais seja 
preenchida e que posteriormente será enviada mensagem de e-mail a cada aluno 
com os dados pessoais colhidos. Se alguém não recebeu 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): notar que há duas opções para o 

estágio: 160 h ou 500 h – verificar o catálogo para maiores detalhes. As normas 
para o ECS foram publicadas no site do ITA 
(http://www.ita.br/normas_estagios_curriculares_supervisionados.zip). Surgiu a 
dúvida de que se estágios realizados no exterior, por alunos militares, devem ser 
baseados em instituições militares. 

 
3. Calendário/horário: a Coordenação parabenizou a dupla de representantes 

(Anselmo e Carlos) pela organização da planilha com as atividades do semestre. 
Espera-se que, com isso, o semestre transcorra tranqüilamente e sem surpresas. 
Vamos envidar esforços para que a programação seja cumprida sem sobressaltos. 

 
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. Algumas 
considerações sobre a importância das avaliações, ainda que não resultem em 
efeitos imediatos, foram feitas. Algumas considerações sobre a DC em geral, e 
casos recentes de alunos em particular, também foram feitas. 
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5. Perspectivas do semestre: o Prof. Flávio fez alguns comentários sobre as 
eventuais particularidades de algumas matérias deste primeiro semestre de 2006. 
Aguarda-se, sinceramente, um semestre sem segundas-épocas. 

 
6. 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 


