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Reunião com os alunos do 2o Infra 
Ata de reunião 

 
Data: 25 de outubro de 2006. 
Horário: 13:30-13:58. 
Local: sala 2007. 
Presenças: Prof. Flávio (Coordenador da Graduação) e 13 alunos do segundo ano de Infra 
(Anderson Leite Brito, Carlos Felipe Cavalcante de Sousa, Daniel Macêdo Gonçalves Asp 
Of, Emanuel Gonçalves Guerra Júnior, Fábio Anderson Batista dos Santos, Gustavo 
Bezerra de Paula Pessoa, Gustavo Teodoro Braga Saraiva Asp Of, Joacy Victor Maia 
Araújo, João Luiz de Castro Fortes, Liana Cavalcante Lima, Pedro Siqueira Macharoto, 
Rodrigo Fulgêncio Mauro e Yuri Tavares Kretzmann). 
Ausências: 03 alunos do segundo ano de Infra (Anselmo da Silva Augusto Asp Of, Carlos 
Roberto da Silva Machado Júnior Asp Of, Magno Lemos Girotto Asp Of). 
 
Principais assuntos tratados: 
 

1. Escopo da reunião: o coordenador informa que trata-se de reunião ordinária. Serão 
discutidos/informados assuntos relacionados com: calendário de 2007, matérias 
optativas, estágios, TG’s  e acompanhamento do semestre em curso. 

 
2. Optativas 2007: a Infra não oferecerá matérias optativas de graduação no primeiro 

semestre de 2007. Os alunos deverão escolher matérias de outras Divisões ou de 
Pós-Graduação. Assim que a lista definitiva de matérias de pós for confeccionada 
será retransmitida aos alunos. Os alunos Anderson, Felipe, Bezerra, Gustavo 
Teodoro e Liana farão, em lugar da optativa, a matéria EDI-49 Concreto Estrutural 
II, em função de transição de currículo. Estes mesmos alunos farão, no segundo 
semestre de 2007, TRA-44 Planejamento dos Transportes e mais uma optativa. O 
prazo para a escolha de optativas é a 8ª semana de aula deste semestre. Será 
verificada a possibilidade de EDI-64 Arquitetura e Urbanismo ser escolhida como 
optativa. 

 
3. Estágio curricular supervisionado (ECS): o coordenador lembra que no site da 

Infra há instruções detalhadas dos procedimentos para a definição do estágio (tanto 
o de 160 horas quanto o de 500 horas). Lembrar que o estágio tem que ser em 
ENGENHARIA. O coordenador só tem conhecimento de dois estágios, ainda não 
formalmente concluídos, da Infra07: Gustavo Teodoro e Liana (qualquer equívoco 
nesta informação deve ser corrigido rapidamente, por iniciativa do aluno). 
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4. Trabalhos de Graduação (TG): o coordenador ressalta que é importante que o 

aluno seja pró-ativo na definição de seu TG. Os professores devem ser consultados 
sobre eventuais propostas. Não haverá uma “lista” de temas para ser escolhida. Os 
TG’s de outras instituições (Direng, Comara, Serengs...), depois de recebidos, serão 
repassados aos alunos assim que o Conselho da Divisão julgar o mérito das 
propostas. O prazo para a escolha do TG é, também, a 8ª semana de aula deste 
semestre. No site da Infra há informações detalhadas (incluindo formulários) sobre 
o TG. 

 
5. Avaliação do semestre anterior: o Prof. Flávio agradeceu à turma em geral, em 

nome da coordenação, pelos comentários recebidos nas avaliações do primeiro 
semestre de 2006. Um aluno, em particular, foi bastante detalhista em sua avaliação, 
percorrendo todas as matérias. Durante este semestre haverá o devido retorno aos 
docentes.  

 
6. Avaliação do semestre em curso: o coordenador consultou cada um dos alunos 

sobre cada uma das matérias em curso. Não há qualquer problema detectado. Foi 
feita a única sugestão de que uma apostila para EDI-44, Estruturas Metálicas e de 
Madeira, para os assuntos do segundo bimestre, seria extremamente bem-vinda. 
Houve ainda  manifestação sobre a alta qualidade do professor de MOQ-43 
Pesquisa Operacional, Rodrigo Scarpel. O coordenador informa que até a 8ª semana 
serão enviadas as planilhas de avaliação deste semestre, que deverão ser devolvidas 
até o final dos exames ao representante de turma. Alguns comentários sobre a 
Láurea Montenegro foram feitos. 

 
7. Outros assuntos: o Prof. Flávio pediu que cada aluno se manifestasse livremente 

(embora nenhum aluno o tenha feito), agradeceu a presença de todos e, em seguida, 
encerrou a reunião. 

 
 
 

Prof. Flávio Mendes 
Coordenador da Infra 

 


