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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA

 

ATA DE REUNIÃO Nº 03/2020 - FCT

Aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte, às nove horas e três minutos, via internet,
reuniu-se o Colegiado do Curso de Engenharia de Transportes. Presentes o coordenador do curso, professor
Willer Luciano Carvalho, a secretária Elizabeth Silva de Aguiar, os professores Alex Mota dos Santos,
Carlos Eduardo Sanches de Andrade, Cintia Isabel de Campos, George Wilton Albuquerque Rangel, João
Paulo Souza Silva, Liosber Medina Garcia, Marcelo Barbosa César, Marcos Paulino Roriz Júnior, Nadya
Regina Galo, Robinson Andrés Giraldo Zuluaga e Rodrigo Pinheiro Tóffano Pereira e a técnica Lara Batista
Pereira Ferreira. A pauta da reunião foi: Informes: 1. Análise e votação da ata da reunião de 25 de março de
2020; 2. Apreciação de Plano de Trabalho; 3. Aprovação das alterações no Estatuto da Liga Acadêmica de
Logística - LALOG. Informes. Willer iniciou informando que a agenda de reuniões do Colegiado será
mantida. Comunicou que houve uma reunião do Núcleo Docente Estruturante - NDE, no dia 23/04, e que
agora, elas serão semanais, às quartas-feiras, para discussão e reavaliação do Projeto Pedagógico do Curso -
PPC. Para tanto, os professores que planejaram o curso abordarão suas ideias para a concepção original e já
têm agendada reunião com os discentes egressos. Orientou que ainda segue prescrito o confinamento
estabelecido pelo Ministério da Saúde e que todos devem fazer o plano de trabalho estabelecido pela
Reitoria. Completou que aqueles que se encaixam em alguma situação mais sensível, devem fazer uma
autodeclaração, tendo como objetivo, se resguardar de eventuais problemas. Paulo Henrique reafirmou a
situação e que o lançamento de frequência está condicionado ao preenchimento deste plano de trabalho.
Afirmou que as datas para preenchimento são 29/04 e 10/05, para o primeiro e o segundo plano de trabalho,
respectivamente. Chamou a atenção para o dia 29/04, tendo em vista que, o lançamento da frequência é
realizado no primeiro dia do mês. Willer comunicou que para as atividades que não estejam acontecendo, a
Portaria n. 1200/2020 deve ser citada. George perguntou sobre os planos de trabalho. Willer e Paulo
Henrique responderam às suas dúvidas. Willer informou que os concursos estão paralisados e que a questão
dos professores substitutos está em análise, com a possibilidade de prorrogação dos contratos. George
perguntou sobre a participação do Colegiado no processo de análise do PPC. Willer reafirmou que a análise
do PPC é uma prerrogativa do NDE, mas que sempre que considerarem que há necessidade, o Colegiado
participará principalmente no que tange às disciplinas. Alex perguntou se aqueles que não são componentes
do NDE podem participar sem direito a voto. Willer afirmou que sim. Marcelo informou que foi convidado
pela Universidade Federal de Santa Catarina para participar de uma banca de avaliação e que provavelmente
terá que ir àquele estado, antes do retorno às atividades, visto que Santa Catarina já está saindo do
distanciamento social decorrente da pandemia da COVID-19. Willer falou sobre a possibilidade de EAD,
mas que ainda não há nada definido. Comunicou sobre a campanha de doação de alimentos e incitou a todos
contribuírem. Ratificou que relatórios sobre as atividades desenvolvidas durante este período de
confinamento são importantes e que servem de medida de resguardo. Marcelo mostrou a sua preocupação
sobre a ratificação desses relatórios pelo Colegiado. George perguntou como deve proceder em relação ao
SIGAA, visto que no sistema as atividades continuam ocorrendo. Willer falou que não recebeu nenhuma
orientação a esse respeito e, portanto, é melhor não mexer no sistema. João Paulo Souza Silva falou que
devido à Portaria nenhuma alteração deve ser realizada no SIGAA. Ronny falou a respeito da Iniciação
Científica, mais especificamente, sobre as pesquisas de campo e que está em estudo a possibilidade de
alteração de prazos, mas apenas para estes casos. Falou que os prazos de registro de projetos não foram
alterados. Willer falou sobre as alterações na subscrição das atas e agradeceu à secretaria a mudança. Paulo
Henrique falou que as atividades de TCC estão suspensas, mas que os discentes que desejarem continuar a
orientação, neste período, devem assinar um Termo de Ciência e aqueles que não tiverem impressora devem
enviar um e-mail comunicando seu interesse de manter as atividades. O professor Marcelo solicitou a
inclusão de pontos de pauta: 4. Acompanhamento das atividades dos Técnicos e Docentes e 5. Apreciação
dos Relatórios de atividades docentes. Paulo Henrique apresentou a banca para o concurso de Regulação:
Prof. Dr. Paulo Henrique Cirino Araújo (FCT/UFG) - Presidente da Banca; Prof. Dr. Cristiano Farias
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Almeida (FCT/UFG) - Membro Titular; Profª. Drª. Adriana Ferreira Silva (FACE/UFG) - Membro Titular;
Prof. Dr. Carlos Eduardo Sanches de Andrade (FCT/UFG) - Membro Suplente e; Prof. Dr. Ronny Marcelo
Aliaga Medrano (FCT/UFG) - Membro Suplente. Primeiro ponto. Não votado por divergências e será
reapresentado em outro momento. Segundo ponto. Votação do Plano de Trabalho da professora Cintia.
Votado e aprovado por unanimidade. Terceiro ponto. Solicitado pela professora Nadya a retirada deste
ponto, devido à falta de retorno dos componentes do LALOG a respeito das retificações do Estatuto. Quarto
ponto. Willer mostrou a importância de se fazer o registro das atividades, neste momento de incertezas, e
que, este documento resguardará a todos de eventuais problemas futuros. Alex concordou e pontuou que está
desenvolvendo suas atividades normalmente, via internet, que a única exceção são as atividades de ensino
presenciais, tendo em vista o momento atual. Rodrigo questionou se os pontos três e quatro não são
redundantes e se o plano de trabalho que está sendo encaminhado à Reitoria já não é suficiente. Willer
explicou que no momento estão discutindo se farão o relatório, referente ao trabalho já realizado e que plano
de trabalho é uma expectativa de atividades futuras. Marcos Paulino não acredita que haja necessidade de se
fazer os dois procedimentos, pelo excesso de exposição. Professor João Paulo Souza comunicou que outras
Universidades já estão fazendo isso, resguardando os professores, desde o início do isolamento social. Willer
afirmou que a questão da privacidade não é válida, porque para todas as atividades deve ser dada
publicidade, por exigência do Ministério Público. Marcelo falou que a apreciação destes relatórios de
trabalho, pelo colegiado, é importante e que quer deixar registrado que fez a entrega deste relatório. Alex
concordou com o professor Marcelo e também, registrou que fez a entrega do mesmo documento, referente
aos últimos trinta dias. Paulo Henrique reafirmou a necessidade de se resguardar, tendo em vista o momento
que o país vem passando, mas que a apreciação deve ser feita pelo Conselho Diretor. Afirmou que foi
acordado, em reunião de coordenadores, que a apreciação dos planos de trabalho não é uma competência da
coordenação de curso. George disse concordar com todos e que a transparência é obrigatória no Serviço
Público, mas questionou como isso deve ser feito, tendo em vista  que há uma portaria suspendendo as
atividades acadêmicas e que futuramente pode haver problemas jurídicos caso algum discente se sinta
prejudicado. Ronny falou que houve discussão sobre a Iniciação Científica, uma vez que apesar da
determinação de suspensão das atividades, a Iniciação não foi paralisada por determinação da PRPI, com
exceção apenas das atividades de campo. Falou que há um vácuo de tempo de 16 de março a 16 de abril sem
nenhuma orientação sobre como deve ser feito. Concorda que a apreciação destes planos deve ser efetivada
por instâncias superiores e não pelo Colegiado, mas reafirmou a necessidade do registro das atividades. João
Paulo Souza afirmou que se o Ministério Público Federal - MPF questionar o que estávamos fazendo no
período entre 16/03 a 16/04, teremos um documento que foi enviado, individualmente, para nossa chefia
imediata. Completou que, só quem já respondeu um questionamento do MPF sabe que até um aluno pode
fazer uma denúncia e provocar esse questionamento. George, no entanto, questionou que o aluno pode fazer
uma denúncia ao MPF afirmando que foi orientado de maneira compulsória à distância. E que, devemos ter
cuidado em enviar e cobrar atividades, relatórios, dentre outros. Mencionou que um de seus alunos se
recusou a ser orientado de forma remota. Ronny disse que a PRPI está dando uma orientação de continuidade
das atividades de Iniciação Científica e que particularmente é contrário. George lembrou a todos que os
órgãos de controle se baseiam em documentos e que há um documento da Reitoria suspendendo as atividades
e que isso pode gerar problemas jurídicos posteriores. Marcos Paulino questionou a votação e suas dúvidas
em relação a mesma. Carlos Eduardo apresentou suas dúvidas em relação ao plano de trabalho e em relação
ao relatório de trabalho. Willer explicou a diferença entre ambas e que esta pauta foi colocada, porque
recebeu vários e-mails questionando sobre o espaço de tempo em que não há orientação do que se fazer.
Falou também que a Reitoria tem enviado sinais contraditórios e que por isso, tem feito registros de suas
atividades como meio de autodefesa. E em função disto, resolveu colocar o assunto para que a decisão seja
colegiada de como proceder neste período, reforçando a obrigatoriedade de dar publicidade às atividades que
todos desenvolvem. Citou documentos que a UFMG editou dando orientações sobre este assunto. Reforçou a
possibilidade de haver problemas jurídicos. Nadya afirmou que não se sente confortável em avaliar planos de
trabalho dos outros docentes. Willer chamou a atenção de todos para o fato de que já realizamos esta função,
ao avaliarmos os RADOC’s e os planos de trabalho do estágio probatório. Willer pediu que como forma de
encaminhamento fosse votado se todos farão um relatório referente ao período de 16 de março a 16 de abril.
George sugeriu que aqueles que quiserem, registrem em ata a entrega do relatório. Marcelo disse que só quis
apresentar um relatório das atividades que desenvolveu, no citado período acima, tendo em vista o momento
incerto que o país passa, desejando apenas que seja documentada a entrega do seu documento. Votação se
será feito um relatório referente ao período supramencionado. Reprovado com seis favoráveis, três
abstenções e sete contrários. Ficando acordado que aqueles que desejarem, podem redigir o documento e
encaminhar à Coordenação para que este seja arquivado. Paulo Henrique falou que conversou com o
coordenador da PROPESSOAS, que aquele departamento lançou presença para todos, no mês de março, e
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que, qualquer questionamento jurídico será feito à Universidade. Quinto ponto. Marcelo e Willer
reafirmaram a necessidade de se registrar as atividades. Marcelo registrou que já fez a entrega do seu
relatório de atividades. Willer ponderou que este ponto é na realidade um informe. Os professores Alex, João
Paulo Souza, Carlos Eduardo, Ronny e a técnica Lara, assim como Marcelo, registraram que fizeram a
entrega de relatório das atividades que desenvolveram no período de 16 de março a 16 de abril. Por fim, Lara
questionou a respeito da posse do novo técnico. Willer afirmou que ainda não há nada oficial sobre isso, mas
quando for efetivado comunicará a todos. Deu-se por encerrada às onze horas e doze minutos. Eu, Elizabeth
Silva de Aguiar, lavrei a presente ata que vai por mim e os demais assinada.

Documento assinado eletronicamente por Rodrigo Pinheiro Toffano Pereira, Professor do
Magistério Superior, em 22/05/2020, às 09:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Nadya Regina Galo, Professora do Magistério Superior,
em 22/05/2020, às 09:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Liosber Medina Garcia, Professor do Magistério Superior,
em 22/05/2020, às 10:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Barbosa Cesar, Professor do Magistério
Superior, em 22/05/2020, às 11:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Elizabeth Silva De Aguiar, Assistente em Administração,
em 22/05/2020, às 11:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Carlos Eduardo Sanches De Andrade, Professor do
Magistério Superior, em 22/05/2020, às 16:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por George Wilton Albuquerque Rangel, Professor do
Magistério Superior, em 25/05/2020, às 12:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Lara Ba�sta Ferreira Pereira, Técnico, em 25/05/2020, às
12:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Cin�a Isabel De Campos, Professora do Magistério
Superior, em 25/05/2020, às 12:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Marcos Paulino Roriz Junior, Professor do Magistério
Superior, em 25/05/2020, às 13:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Robinson Andrés Giraldo Zuluaga, Professor do
Magistério Superior, em 27/05/2020, às 09:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Alex Mota Dos Santos, Professora do Magistério
Superior, em 27/05/2020, às 09:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
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§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por João Paulo Souza Silva, Professor do Magistério Superior,
em 27/05/2020, às 10:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Willer Luciano Carvalho, Professor do Magistério
Superior, em 27/05/2020, às 11:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1341946 e
o código CRC 9AF500BE.
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