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Reunião com os alunos do 1o Infra 

Reunião de Boas-Vindas 
Ata de reunião 

 
Data: 08 de março de 2006 (agendamento feito no ano passado, e reforçado em fevereiro 
deste ano). 
Horário: 14:07-15:00. Debates, fotos e coquetel: 15:00-16:30. 
Presenças: Prof. Flávio (Coordenador da Graduação), Prof. Anderson, Prof. Cláudio 
Jorge, Prof. Eliseu, Técnico Reinaldo, Instrutor Frank, Instrutor Ronaldo, Prof. 
Vertamatti, Eco. Rogéria, Prof. Akio, Prof. Müller, Prof. Paulo Ivo e 15 alunos do 
primeiro ano de Infra (Álvaro Pereira Giarola e Silva, Caio Magno Castro de Paula, 
Cristiano Herbert Barboza Gaigher, Dênis William Braga Façanha, Helles Emanuel 
Dantas Xavier, Ivan Maciel Ribeiro, João Paulo Alcántara Motta Ferreira, José Carlos 
dos Santos Valente Júnior, Juberval José do Nascimento Filho, Leonardo de Jesus 
Alexandre, Manfredo Ventura Ferreira da Cunha, Marcos Roberto Eurich, Patrick de 
Oliveira Conceição, Rogério Antônio Nogueira Santos Filho e Thiago Araújo Fiorio). 
Ausências (pós-)justificadas: Profa. Delma e Profa. Íria. 
Ausências: Professores Maryangela, Massayuki, Régis e Wilson. Técnico Guilherme. 
Alunos do primeiro ano de Infra: Márcio Henrique Augusto Gomes, Rômulo Ivan 
Menezes Oliveira e Victor Dionisio de Lima. 
 
Principais assuntos tratados: 
 

1. Boas-vindas: a Coordenação dá as boas-vindas a todos os alunos e enfatiza que se 
inicia um novo ciclo. Salienta que o objetivo de professores e alunos é o mesmo, 
qual seja, diplomar cada um dos ingressantes, desde que os padrões de qualidade 
da escola sejam, naturalmente, alcançados. O término da jornada que se inicia 
depende basicamente dos alunos: seriedade, respeito, empenho e desempenho são 
esperados de cada um. 

 
2. Apresentação: o Prof. Flávio mostrou um panorama histórico da Infra. Quem 

são os infreiros, qual o perfil do Engenheiro de Infra-Estrutura Aeronáutica, como 
é o curso de Infra, quais os principais marcos da graduação (TG, estágio etc.), 
qual a estrutura administrativa da Infra e quais são as principais expectativas dos 
docentes. Fez-se ainda um apanhado das evasões do ano passado e do 
desempenho médio dos alunos. Enfatizou-se que se espera uma postura 
profissional e comprometida de cada um dos alunos. 

 
3. Atividades extra-curriculares: a Coordenação enfatiza que as atividades extra-

curriculares, de qualquer natureza, só serão autorizadas para aqueles alunos que 
tiverem um bom aproveitamento no curso, que seria ter média no mínimo B e sem 
I’s, segundas-épocas ou dependências no período de avaliação mais próximo da 
atividade extra-curricular pretendida. 
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4. Site da Infra: recomenda-se a visitação detalhada do site da Infra, prestando 

atenção em particular às atas das reuniões já realizadas (muitos assuntos são 
recorrentes e já têm uma “jurisprudência” de tratamento). Críticas, sugestões e 
comentários sobre o site são extremamente bem-vindos. 

 
5. Ficha de dados pessoais: o Prof. Flávio fez circular uma ficha com os dados 

pessoais dos alunos. Posteriormente enviou mensagem eletrônica a cada aluno e 
pediu uma verificação dos dados cadastrados. Alunos com informações 
incompletas (RG, CPF etc.) devem procurar o coordenador para atualização da 
base de dados da Divisão. 

 
6. Escrevendo corretamente: o Prof. Flávio fez rápida apresentação ressaltando a 

importância de se escrever, em Engenharia, quantidades (e unidades) 
corretamente. Citando ABNT, ISO e BIPM (Bureau International des Poids et 
Mesures), mostrou o modo correto de se representar quantidades, datas e horários. 

 
7. Outros assuntos: o Prof. Flávio pediu que cada funcionário se manifestasse, 

agradeceu a presença de todos  e, em seguida, todos participaram de um coquetel 
gentilmente oferecido pela Chefia da Divisão. 

 
 
 

Sem mais, 
 

Prof. Flávio Mendes 
Coordenador da Infra 


