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Reunião com os alunos do 1o Infra 
Ata de reunião 

 
Data: 19 de outubro de 2006. 
Horário: 11:00-12:10. 
Local: Sala 2109. 
Presenças: Prof. Flávio Mendes (Coordenador da Graduação) e 15 alunos do primeiro ano 
de Infra (Álvaro Pereira Giarola e Silva, Caio Magno Castro de Paula, Dênis William 
Braga Façanha, Helles Emanuel Dantas Xavier – Asp.Of., Ivan Maciel Ribeiro, João Paulo 
Alcántara Motta Ferreira – Asp.Of., Jônathas Alverne Costa de Albuquerque, José Carlos 
dos Santos Valente Júnior, Leonardo de Jesus Alexandre – Asp.Of., Manfredo Ventura 
Ferreira da Cunha, Márcio Henrique Augusto Gomes, Marcos Roberto Eurich, Patrick de 
Oliveira Conceição, Rogério Antônio Nogueira Santos Filho, Thiago Araújo Fiorio). 
Ausências: nenhuma. 
 
Principais assuntos tratados: 
 

1. Início: o Coordenador informa que trata-se de reunião ordinária para 
acompanhamento do semestre em curso. Algumas considerações sobre a “Láurea 
Montenegro” foram feitas. Informou também que os resultados das avaliações 
discentes referentes ao primeiro semestre ainda não foram repassados aos docentes. 

 
2. 2o Semestre de 2006: embora os docentes tenham sido convidados a se 

manifestarem sobre o semestre em curso, não houve tempo hábil, graças à grande 
agilidade no agendamento desta reunião, para o devido retorno. Somente um 
docente se manifestou com comentários gerais sobre a turma (que foram 
devidamente comunicados). 

 
3. Matérias do semestre: cada uma das matérias deste semestre foi repassada e 

algumas sugestões foram feitas. A seguir o foco principal das sugestões que serão 
discutidas oportunamente com os docentes envolvidos: 

 
a. EDI-32 Análise Estrutural II: sincronia entre laboratórios e teoria (vale para EDI-31) 
b. EDI-36 Instalações Elétricas: prova versus projeto. 
c. EDI-38 Concreto Estrutural I: “conceito de potência” e gabaritos das provas anteriores. 
d. GEO-34 Engenharia Geotécnica I: processo de avaliação. 
e. HID-32 Hidráulica: temas dos laboratórios. 
f. TRA-34 Economia: contexto da matéria e exemplos. 
g. MOQ-23 Estatística: dinâmica das aulas. 

 
4. Término: o Prof. Flávio pediu que cada alunos se manifestasse, agradeceu a 

presença de todos e, em seguida, encerrou a reunião. 


