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Reunião com os alunos do 1o Infra 

Ata de reunião 
 
Data: 15 de março de 2006. 
Horário: 13:30-14:38. 
Presenças: Prof. Flávio (Coordenador da Graduação) e 17 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, 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, 
Márcio Henrique Augusto Gomes, Marcos Roberto Eurich, Patrick de Oliveira 
Conceição, Rogério Antônio Nogueira Santos Filho, Rômulo Ivan Menezes Oliveira, 
Thiago Araújo Fiorio e Victor Dionisio de Lima. 
Ausências: Ivan Maciel Ribeiro (aluno do primeiro ano). 
 
Principais assuntos tratados: 
 

1. Dados pessoais: a Coordenação informa que foi enviada mensagem de e-mail a 
cada aluno com os dados pessoais colhidos na reunião de boas-vindas. 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. Devolutiva: o Prof. Flávio enfatiza que os docentes devem corrigir rapidamente 

(preferencialmente dentro de uma semana) as provas, trabalhos, séries etc. Pede, 
ainda, a ajuda dos alunos para que esta prática seja estimulada. Esta devolução 
ágil é parte fundamental do processo de ensino. A prova deve ser discutida com a 
turma e os alunos devem ter acesso às suas resoluções. Não há diretriz quanto à 
devolução, ou não, dos trabalhos feitos pelos alunos: cada professor deve 
informar seus critérios. 

 
3. Envio de conceitos: a Coordenação informa que enviará, através do endereço de 

e-mail cadastrado, os conceitos que receber dos docentes. Salienta, entretanto, que 
os alunos não deveriam ser “surpreendidos” com os conceitos enviados pela 
Coordenação uma vez que já deveriam ter tido acesso aos mesmos através do 
docente da matéria (conforme item anterior). 

 
4. 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 

http://www.ita.br/normas_estagios_curriculares_supervisionados.zip
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dúvida de como fazer o encaminhamento burocrático do estágio para alunos 
militares: informações serão buscadas e disseminadas oportunamente. 

 
5. Alterações no calendário/horário: alterações são possíveis. Devem, entretanto, 

ocorrer de forma organizada e tranqüila. Eventuais situações de emergência 
podem ser resolvidas e comunicadas, tão logo quanto possível, à Coordenação. O 
representante de turma, tão logo quanto possível, deve detalhar um calendário de 
provas e trabalhos e enviar, para conhecimento, para a Coordenação. 

 
6. Perspectivas do semestre: o Prof. Flávio fez alguns comentários sobre as 

eventuais particularidades de algumas matérias deste primeiro semestre de 2006. 
Enfatizou que gostaria que nenhum aluno ficasse de segunda-época! 

 
7. 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 


