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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA

 

ATA DE REUNIÃO Nº 01/2020/2020 - FCT

Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, às oito horas e trinta minutos, na sala 34,
da Faculdade de Ciências e Tecnologia, da Universidade Federal de Goiás, 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 Carlos Eduardo Sanches de Andrade, George Wilton
Albuquerque Rangel, João Paulo Souza Silva, Liosber Medina Garcia, Marcelo Barbosa César, Marcos
Paulino Roriz Júnior, Nadya Regina Galo, Paulo Henrique Cirino, Robinson Andrés Giraldo Zuluaga,
Rodrigo Pinheiro Tóffano Pereira e Ronny Marcelo Aliaga Medrano e a técnica Lara Batista Pereira Ferreira.
A pauta da reunião foi: Pontos de pauta: Informes: 1. Análise e votação da ata do dia 13/12/2019; 2. Análise
e votação de RADOC's; 3. Análise e votação de planos de trabalho; 4. Análise do horário da técnica Lara
Batista; 5. Concurso da Professora Cíntia - definições das disciplinas alocadas a ela (para o caso da não
convocação); 6. Concurso técnico em operação de transportes - Avaliação do perfil; 7. Coordenação de TCC;
8. Indicação de dois membros para a CAD; 9. Coordenação do Espaço das Profissões; 10. Recepção dos
calouros. Informes. Willer comunicou que o técnico Eduardo Fernando Rodrigues da Silva pediu
exoneração do cargo e será necessária a definição da convocação do segundo colocado do concurso.
Informou também que a professora Cintia foi nomeada e informou que ela entrará em exercício em breve,
em que foi dispensado a análise do ponto de pauta 1. Falou também sobre as discussões acerca do curso
dentro do grupo WhatsApp e solicitou que toda vez que houver alguma demanda importante, que a mesma
seja encaminhada por e-mail.  Informou também que foi feito um convênio com a Companhia Metropolitana
de Transportes Coletivos (CMTC), no qual será feito trabalho sobre os dados apresentados pela mesma,
tendo como resultado um anuário estatístico ao final de cada ano, que será ofertada estágio a três discentes,
não envolve recurso financeiro e convidou a todos a participar. Informou também que está em curso um
convênio junto com o Ministério Público, sem envolvimento de recurso, tendo como contrapartida vagas de
estágio; também com a Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMT) de Goiânia nos
mesmos moldes e com Furnas. Informou que foi feita uma adequação na sala 25 para ser o Laboratório de
Ensaios Tecnológicos. Informou também sobre o convênio com a Universidade Nacional da Colômbia. Há
também negociação com a SMT para realização de estudos de trânsito a partir dos dados desse órgão
municipal. Informou que houve as primeiras formaturas da primeira turma de egressos do curso de
Engenharia de Transportes. Informou que foi aprovada, na última reunião do NDE, a redução da carga
horária necessária para fazer o TCC. O professor Ronny lembrou da importância da elaboração e
apresentação de planos de trabalho para o processo de seleção do Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação Científica da UFG e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq),
informou que teve aprovado um projeto de PIBIC e que agora é novo coordenador de Pesquisa da FCT. A
secretária solicitou o envio dos planos de ensino deste semestre e dos passados, conforme e-mail já enviado
anteriormente e que mantenham atualizados o currículo e comprovantes no drive do curso. O professor Alex
informou que a PROEC lançou o programa “Ciência em todo lugar” e que está aberto a quem quiser
participar. Informou que está concluindo uma extensão, já dentro da curricularização da extensão. Informou
que enviou a todos e-mails sobre o assunto. Colocou-se à disposição para iniciarem um grupo de trabalho
com esse fim.  Propôs que haja uma maior integração entre as disciplinas. Falou sobre o projeto de extensão
sobre mobilidade e pediu mobilização com esse fim. O professor Willer falou sobre a discussão a respeito da
mudança do PPC. Avisou que haverá alunos entrando na universidade até o dia 16 de março e pediu
compreensão de todos. Informou sobre capacitação para servidores efetivos para trabalharem em concurso.
Falou sobre as matrículas e sobre alunos que estão reingressando no curso. Informou que houve mudança das
regras para repositório do TCC. Willer pediu àqueles que não forem participar da reunião comuniquem e
informou que com três faltas perde-se direito ao voto. Inclusão de ponto de pauta: 11. Aprovação de
Projeto de Pesquisa. Primeiro ponto. Votado e aprovado por unanimidade. Segundo ponto. Votado e
aprovado por unanimidade os RADOC’s dos docentes: Alex Mota dos Santos, Carlos Eduardo Sanches de
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Andrade e Cristiano Farias Almeida. Terceiro ponto. Votado e aprovado por unanimidade o plano de
trabalho do docente Carlos Eduardo Sanches de Andrade. Quarto ponto. Lara falou sobre o assunto. Votado
e aprovado por unanimidade. Quinto ponto. Willer falou sobre a contratação da professora e se propôs a
ministrar as aulas dela enquanto ela não puder atuar. Houve anuência de todos. Sexto ponto. Willer falou
sobre o assunto e informou que houve um erro no perfil que devia ter sido em nível superior, mas veio de
nível médio. Pediu uma deliberação do colegiado sobre se deve tentar conseguir essa vaga de nível superior.
 Debate. Proposto que se lute pela vaga de nível superior e avaliar o prazo de validade do concurso para o
chamamento do segundo colocado. Votado e aprovado com um voto em contrário e duas abstenções. Sétimo
ponto. Robinson colocou o cargo de coordenador de TCC à disposição e sugeriu o professor Marcos Paulino
como substituto. Willer, perguntou se há mais alguém interessado. Nadya e Paulo Henrique se apresentaram.
Foi votado e aprovado por unanimidade Paulo Henrique como coordenador e Nadya como vice.  Oitavo
ponto. Willer falou sobre o assunto e perguntou se alguém se disponibiliza para o cargo. Os professores
Paulo Henrique e Marcelo apresentaram-se. Votado e aprovado ambos, sendo o primeiro como titular e o
segundo como suplente. Nono ponto. Willer falou sobre o assunto. Falou que deve ser cadastrado como
projeto de extensão. O professor Alex se apresentou. João Paulo fez algumas considerações e Nadya
mencionou as Ligas e demais representações estudantis. Votado e aprovado por unanimidade o professor
Alex como coordenador do grupo de trabalho do Espaço das Profissões 2020. Décimo ponto. Willer falou
sobre o assunto, apresentando programação para recepção dos discentes. Pediu aos professores que se
apresentem no evento, na medida do possível. Aprovada a programação proposta para recepção dos
discentes. Décimo primeiro ponto. Willer apresentou o seu projeto de pesquisa junto ao Ministério Público
com duração prevista de cinco anos, informando que é uma parceria sem recursos financeiros e que terá
como contrapartida três vagas de estágio. Marcelo apresentou seu projeto de pesquisa sobre logística de
transportes nas empresas de Aparecida de Goiânia, com duração prevista de dois anos e sem recursos
financeiros. Foram feitas sugestões para o trabalho. Ambos convidaram os demais professores para
participarem dos projetos. Votado e aprovado por unanimidade. Willer confirmou a vinda dos fiscais do
MEC com vistas ao reconhecimento do curso. Paulo informou que a administrativa Gisele dará uma oficina
sobre o SEI às catorze horas.  Convidou a todos para discutirem sobre o processo de avaliação do MEC. Em
seguida à oficina do SEI. Ambos na sala de informática. Deu-se por encerrada às dez horas e trinta minutos.
Eu, Elizabeth Silva de Aguiar, lavrei a presente ata que vai por mim e os demais assinada.

Documento assinado eletronicamente por Elizabeth Silva De Aguiar, Assistente em Administração,
em 30/03/2020, às 17:36, 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 30/03/2020, às 18:28, 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 Rodrigo Pinheiro Toffano Pereira, Professor do
Magistério Superior, em 30/03/2020, às 18:39, 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 31/03/2020, às 09:16, 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 31/03/2020, às 10:55, 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, Professor do Magistério Superior, em
31/03/2020, às 15:01, 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 31/03/2020, às 16:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
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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 01/04/2020, às
09:20, 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 João Paulo Souza Silva, Professor do Magistério Superior,
em 02/04/2020, às 09:54, 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 Paulo Henrique Cirino Araujo, Professor do Magistério
Superior, em 06/04/2020, às 09:51, 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 18/04/2020, às 15:10, 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 18/04/2020, às 15:57, 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 20/04/2020, às 12:33, 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 Ronny Marcelo Aliaga Medrano, Professor do Magistério
Superior, em 24/04/2020, às 09:56, 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 1256435 e
o código CRC 128C2641.
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