ENGENHARIA DE
TRANSPORTES

O que é Engenharia
de Transportes?
O curso de engenharia de transportes é um ramo da
Engenharia responsável desde a criação do projeto até
a operação e manutenção dos sistemas de transportes
essenciais para a mobilidade. Para isso, é necessário a
visão holística da área, assim sendo capaz de
engenhar soluções para problemas de transportes de
forma sustentável utilizando de toda ciência
necessária e respeitando os aspectos éticos, políticos,
culturais e econômicos. O curso possibilita a
capacidade de trabalhar em equipe caso necessário e
proporciona integração de seus conhecimentos nas
diversas áreas como Engenharias (civil, ambiental, de
produção, elétrica, mecânica), Arquitetura e
Urbanismo, Geografia, entre outros.
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O que faz um Engenheiro de
Transportes?
Infraestrutura de transportes;
Gestão de transportes;
Logística;
Planejamento de transportes;
Políticas Públicas de transportes;
Tecnologias de transportes.
De forma geral, um profissional formado na área pode planejar, criar,
manter e remodelar sistemas de transportes de pessoas e cargas,
estudando o funcionamento das malhas rodoviária, ferroviária,
hidroviária e aérea. Estes profissionais são preparados para gerenciar o
tráfego urbano - cuidando da sinalização das vias, do desenho de
fluxo em ruas e avenidas-, realizar estudos de viabilidade de novas
estruturas de transporte, efetuar fiscalização de obras e criar soluções
inovadoras para os transportes, agregando novas tecnologias.

Em quais áreas o engenheiro de
transportes pode trabalhar?
Empresas privadas, órgãos públicos,
agências reguladoras do governo, ONG’s,
além de poder ser recrutado por escritórios
de consultorias, perícias, pesquisas e
auditorias em transportes.

Qual é a faixa salarial de um
Engenheiro de Transportes?
Segundo a Resolução n° 397, de 11 de
agosto de 1995, o engenheiro formado com
curso universitário de 4 anos ou mais deve
receber o salário mínimo profissional de 6
vezes o salário mínimo vigente no País em
jornada de trabalho de 6 horas.

QUAL A NOTA DE CORTE?
Com referência ao ano de 2019, a nota de corte
foi 660,75 para ampla concorrência, sendo 20
vagas para essa opção de participação e o
restante para cotas, somando um total de 40
vagas anuais.

QUAL A DURAÇÃO DO CURSO E
SUA CARGA HORÁRIA?
O curso tem duração de 10 semestres, com
carga horária total de 3.984 horas.

QUAL O TURNO DE
FUNCIONAMENTO DO CURSO?

QUAL A CARGA HORÁRIA DO
ESTÁGIO OBRIGATÓRIO?

O curso é integral, das 8h às 17:40h. Contudo, a
UFG possibilita uma flexibilidade quanto à grade
horária do estudante, podendo escolher cursar
mais ou menos matérias e em outros campi,
quando necessário ou conveniente.

É obrigatório a realização de 160h de estágio.
Para Isso, tem-se o pré-requisito de ter cursado
no mínimo de 2.112h entre disciplinas obrigatórias
e optativas, e ter cursado a disciplina de “Análise
de investimento em Transportes”.
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Quais as linhas de pesquisas que o curso da UFG proporciona?
Há três grandes linhas de pesquisa: Desenvolvimento de Sistemas de Transportes;
Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental; Inteligência e Inovação em Transportes.
Cada uma delas se subdivide em outros temas de pesquisa, como por exemplo Logística,
Infraestrutura de transportes, Análise de impactos, Economia urbana, modelagem em
transportes, geoprocessamento, entre outros. Para mais informações acesse o site.

Existe pós-graduação nesta área de transportes?
As pós-graduações na área de Engenharia de Transportes são diversas, pois antes da criação de cursos de
graduação em Engenharia de Transportes, profissionais com formações em áreas afins precisavam adentrar o
mundo dos transportes com pós-graduações (especializações, mestrados, doutorados e pósdoutorados). Atualmente, existem especializações em diversas áreas relacionadas com os transportes, como
Mobilidade Urbana, Transporte Escolar, Terminais de Pessoas ou de Cargas, Logística, Redes de Transportes,
Tecnologia e Inovação, Transporte Aéreo, Marítimo, Ferroviário e Rodoviário, dentre muitas outras
possibilidades. Vale ressaltar que os estudos sobre transportes são bem amplos e diversos em outros países,
principalmente aqueles desenvolvidos.Após terminar o curso, o estudante pode seguir alguma das várias áreas
ou adentrar o mercado de trabalho, tanto público como o privado.

Quais as áreas de estudo que
exigem mais dedicação para
cursar Engenharia de
Transportes?
Algumas das principais são a física,
matemática, química e a geografia, sendo a
geografia utilizada para entender sobre a
densidade demográfica, questões e
aspectos dos solos, movimentos humanos,
localização e outros assuntos que
influenciam diretamente no conhecimento
da engenharia de transportes.
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O curso de
Engenharia de
Transportes é
difícil?
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Mensurar o quão difícil é fazer algo depende de vários aspectos, entre
eles a sua capacidade de aprendizado, tempo de dedicação para os
estudos e o quanto você é organizado com sua grade curricular.
O curso tem disciplinas básicas no começo que exigem um foco
considerável, pois será a base para conhecimentos futuros. Como
toda engenharia, o curso tem em comum disciplinas como Cálculos,
Físicas e Geometria. O aprofundamento em matérias relacionadas
aos Transportes acontece principalmente após este ciclo básico.

A concorrência
com outros
profissionais no
mercado de
trabalho.
9

Com disciplinas semelhantes a civil, a engenharia de transportes
abrange conteúdos específicos para a construção de estradas,
portos e aeroportos. Além disso, o engenheiro de transportes pode
atuar tanto na área de logística como na infraestrutura, onde atua
juntamente com o engenheiro civil no planejamento e construção
de rodovias, por exemplo. Há diversos profissionais que
desempenham alguns dos serviços do engenheiro de transportes,
como arquitetos, geógrafos, topógrafos. Entretanto o engenheiro de
transportes se diferencia por sua formação específica na área.

SOBRE OS PROFESSORES DO CURSO
O corpo docente do curso de engenharia de transportes é bastante prestigiado por ser
composto por 18 professores específicos da área de Transportes, sem considerar os professores
do núcleo básico. Deste total, 17 deles trabalham em regime de dedicação exclusiva e um no
regime de 40 horas como professor substituto. Além disso, 15 destes professores são doutores e
3 são mestres. Você pode saber um pouco mais sobre os professores acessando aqui.

LOCALIZAÇÃO DO CURSO
O curso está localizado na Faculdade de Ciência e Tecnologia (FCT), em Aparecida de Goiânia,
de forma temporária no campus da Universidade Estadual de Goiás. É possível encontrar sua
localização digitando o código 58MG5PMF+JC no Google Maps. O campus oficial da FCT está
em fase final de construção para melhor acomodar os cursos de Engenharia de Transportes,
Engenharia de Produção, Geologia e futuros outros cursos. O novo local terá laboratórios para
as áreas afins e sua localização pode ser encontrada com o código 5R4F+G4, no Google Maps.
Veja o campus novo aqui.
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Atividades desenvolvidas
pelos discentes
Dentro do curso os alunos podem se inserir em
projetos de pesquisas, projetos de extensão,
programas e grupos acadêmicos. Algumas das
atividades em que os alunos se envolvem são:
Liga Acadêmica de Logística (LALOG); Liga de
Direito à Cidade; Jornal - Em movimento;
ANPET Jovem; CREA - GO Jovem; Projeto de
extensão “Ações na Escola para Educação e
Segurança no Trânsito”; Projeto Divulga
Engenharia de Transportes; Canal
Geotecnologia na Rede; Projeto Meninas na
Ciência; Empresa Júnior Farol; Engenharia e
Planejamento de Transportes; Associação
Atlética Acadêmica de Engenharia de
Transportes - Desgovernada (UFG); Mostra
Acadêmica da Engenharia de Transportes MAET. Ademais, geralmente no decorrer dos
semestres letivos são preparados eventos,
palestras, seminários, visitas técnicas,
congressos, oficinas, entre outros.
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QUAIS ÓRGÃOS PÚBLICOS UM ENGENHEIRO DE
TRANSPORTES PODE TRABALHAR?
Existem as mais diversas instituições públicas onde pode-se trabalhar, como as relacionadas com portos, aeroportos, ferrovias e outros.
Seguem abaixo os órgãos do Ministério da Infraestrutura e suas respectivas secretarias e afins:
Secretaria Executiva:Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração (SPOA);Subsecretaria de Governança e Integridade
(SGI);Subsecretaria de Gestão Estratégica e Inovação (SGEI);Subsecretaria de Gestão Ambiental e Desapropriações (SGAD).
Secretaria Nacional de Aviação Civil (SAC):Departamento de Investimentos (DINV);Departamento de Políticas Regulatórias
(DPR);Departamento de Planejamento e Gestão (DPG);Departamento de Outorgas e Patrimônio (DEOUP).
Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários (SNPTA):Departamento de Navegação e Hidrovias (DNHI);Departamento de
Novas Outorgas e Políticas Regulatórias Portuárias (DNOP);Departamento de Gestão de Contratos (DGCO);Departamento de Gestão e
Modernização Portuária (DGMP).
Secretaria Nacional de Transportes Terrestres (SNTT):Departamento de Gestão e Projetos Especiais (DPLAN);Departamento de
Transporte Rodoviário (DTRod);Departamento de Transporte Ferroviário (DTFer);Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN).
Secretaria de Fomento, Planejamento e Parcerias (SFPP):Departamento de Estruturação e Articulação de Parcerias
(DEAP);Departamento de Política e Planejamento Integrado (DPI);Departamento de Fomento e Desenvolvimento da Infraestrutura
(DEFOM).
Conselhos:Conselho de Aviação Civil (CONAC);Comissão Nacional de Autoridades Aeroportuárias (CONAERO);Comissão Nacional das
Autoridades nos Portos (CONAPORTOS);Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN);Conselho Diretor do Fundo da Marinha Mercante
(CDFMM)
Autarquias:Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT);Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT);Agência
Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ);Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).
Empresas Públicas:Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (INFRAERO);VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias
S.A;Empresa de Planejamento e Logística (EPL).
Companhias:Companhia Docas do Ceará (CDC);Companhia das Docas do Estado da Bahia (CODEBA);Companhia Docas do Espírito
(Santo CODESA);Companhia Docas do Estado de São Paulo (CODESP);Companhia Docas do Pará (CDP);Companhia Docas do Rio Grande
do Norte (CODERN);Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDRJ);Companhia Docas do Maranhão (CODOMAR).

Vamos
conversar?
SITE
https://transportes.fct.ufg.br/

REDES SOCIAIS
@divulgaengtransporteufg
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