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Reunião com os alunos do 1o Infra – Infra09 

Reunião de Boas-Vindas 
Ata de reunião 

 
Data: 01 de março de 2007. 
Horário: 14:00-15:00. Debates, fotos e coquetel: 15:00-16:00. 
Presenças: Prof. Flávio (Coordenador da Graduação), Prof. Eliseu, Profa. Maryangela, 
Técnico Reinaldo, Instrutor Ronaldo, Prof. Vertamatti, Eco. Rogéria, Prof. Akio, Prof. 
Müller, Prof. Paulo Ivo, Prof. Wilson e 15 alunos do primeiro ano de Infra (Bruno 
Araújo Silva, Bruno Cardoso Vieira, Bruno Henrique Oliveira Lima, Carla Frisso, 
Gustavo Rodrigues Chaves Veras, Juberval José do Nascimento Filho, Marcelo Araújo 
Gomes, Marcelo Bálbio Moraes, Marcos Lopes Cançado Curi, Marcos Vinícius Florim 
Costa, Pablo Silva Zanone, Rafael Ribeiro Rocha, Rodolpho Oliveira de Castro, Thiago 
Pimentel Nykiel e Virgílio de Matos Santos Castelo Branco)*. 
Ausências justificadas: Prof. Cláudio Jorge e aluna Fernanda Muzzio Almirão. 
Ausências: aluno do primeiro ano de Infra Antônio Marques de Mello Filho. 
 
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. 

 

                                                 
* O aluno Hugo de Siqueira Cortes, que agora está na Enga. Aeronáutica, também participou da reunião. 
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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. Outros assuntos: houve a oportunidade para que cada funcionário se 

manifestasse. Cada aluno também se manifestou brevemente. O Prof. Flávio 
agradeceu a presença de todos e, em seguida, todos os alunos presentes tiraram 
fotos e participaram de um coquetel gentilmente oferecido pela Chefia da Divisão. 

 
 
 

Sem mais, 
 

Prof. Flávio Mendes 
Coordenador da Infra 


