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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA

 

ATA DE REUNIÃO Nº 06/2020 - FCT

Aos treze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, às nove horas e sete minutos, via internet, reuniu-
se o Núcleo Docente Estruturante do Curso de Engenharia de Transportes. Presentes o coordenador do
Curso, Willer Luciano Carvalho, os professores Marcelo Barbosa César, Marcos Paulino Roriz Júnior,
Robinson Andrés Giraldo Zuluaga e Ronny Marcelo Aliaga Medrano. O professor João Paulo Souza Silva
justificou sua ausência. A pauta da reunião foi: Informes 1. Apreciação e votação da ata da reunião de 06 de
maio de 2020; 2. Apreciação documento da biblioteca; e, 3. Discussão sobre restrições do CREA. Informes.
Não houve. Primeiro ponto. Votada e aprovada com uma abstenção.  Segundo ponto. Willer falou sobre a
avaliação do MEC referente à bibliografia do curso na biblioteca, tendo em vista ao baixíssimo número de
títulos disponíveis, foi a pior nota da avaliação. Colocou que precisam olhar melhor esse item lembrando que
o PPC está em avaliação e a bibliografia básica pode ser alterada. Marcelo falou sobre o relatório da 
biblioteca da FCT, no qual demonstra o baixo investimento na aquisição de livros questionando se há
recursos para esse fim. Willer falou que deve-se tentar ao máximo continuar utilizando a bibliografia
recomendada no PPC atual e se não houver essa possibilidade que pelo utilize-os como bibliografia
complementar, pois os recursos estão escassos. Ronny também falou sobre o relatório e colocou que os
professores deveriam escrever os livros para as disciplinas. Willer falou que ainda está preocupado com a
falta de livros para curso na biblioteca, pois, baseado nas informações que tinha, acreditava que a bibliografia
básica, ao menos, estava completa, no entanto fez uma mea culpa por não ter acompanhado a compra desses
livros. Robinson concordou com Ronny, falando que a aquisição de livros em língua inglesa é muito difícil
tendo em vista ao alto custo do dólar e que há muitos títulos em português disponíveis no mercado,
colocando que há títulos de disciplinas que são desnecessárias para o curso e que o NDE deveria dar uma
orientação neste aspecto aos professores. Willer, falou que é uma determinação do MEC que haja pelo menos
um livro indicado na língua estrangeira. Marcos também falou da sua surpresa a respeito do relatório,
falando sobre a falta de recurso e que conversou com o responsável pela biblioteca que informou que estão
usando dinheiro de outras fontes para aquisição de livros. Falou também que não há livros digitais
disponíveis e que avaliadores são professores mais velhos e com dificuldade em questões tecnológicas.
Questionou se apostilas podem ser colocadas como títulos na biblioteca. Willer falou sobre o comentário dos
avaliadores e falou que os links de materiais de outros órgãos deve ser colocado no site do curso. Robinson
falou sobre a necessidade do curso em pensar nas suas próprias particularidades. Willer falou que se deve
analisar com cuidado todas as questões envolvidas e pediu que seja criado um grupo para fazer um
levantamento dos títulos disponíveis na biblioteca. Marcelo argumentou que esse levantamento deve ser feito
in loco e se disponibilizou em fazer esse levantamento e sugeriu que o novo servidor ajude nesse trabalho.
Falou também sobre a necessidade de colocar esses problemas de recursos ao colegiado docente. Willer falou
que se deve fazer um levantamento dos títulos disponíveis e analisá-los referentemente ao PPC e após isso
fazer uma orientação aos docentes sobre o assunto. Complementou afirmando que o professor Ronny já
passou ao novo servidor com relação aos laboratórios, afirmando que não há problema algum dele contribuir
no levantamento bibliográfico. Robinson falou de buscar pessoas dentro da Universidade com mais
experiência em avaliação do MEC para pedir auxílio. Willer propôs que o professor Marcelo e o novo
servidor trabalhem no levantamento da bibliografia e o professor Marcos irá buscar as normas para aquisição
de títulos. Robinson falou que poderá contatar os discentes para participar da próxima reunião do NDE para
falarem sobre as suas percepções acerca do curso. Votado e aprovadas as propostas. Terceiro ponto. Falou
sobre o relatório do CREA/GO acerca das restrições impostas e disse que o curso poderia ter feito recurso
uma vez que elas foram colocadas baseadas em laboratórios para os quais não há em curso algum. Marcos
falou que as disciplinas de laboratório são interligadas entre si e questionou se restrições podem ser
colocadas em disciplinas obrigatórias.  Robinson questionou como funcionam essas restrições no CREA/GO.
Willer falou que o CREA/GO obriga que se curse um rol de disciplinas, mas que considera que o Conselho
ainda não tem compreensão do que seja o curso de Engenharia de Transportes. Ronny colocou sua
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preocupação a respeito dessa confusão feita pelo CREA/GO e as restrições colocadas, pois no relatório
coloca obrigatoriedade de cursar disciplinas de laboratório que não é exigida aos cursos de engenharia civil
e, no entanto, estes podem fazer estudos que foram vetados aos nossos discentes. Marcos questionou se ainda
é possível fazer esse recurso, se não, pedir orientação ao CREA/GO na formatação do novo PPC e analisar a
possibilidade de recorrer judicialmente através da Universidade, contra as restrições. Robinson concordou
sobre a necessidade do recurso e que as restrições demonstram ignorância do CREA/GO sobre o curso.
Sugeriu que se busque o curso de Engenharia de Transportes do Instituto Federal para que unam forças.
Citou que foi colocado que a qualquer momento pode ser feito o recurso mas que este recurso deve ser feito
de forma articulada, evitando-se o confronto com o CREA/GO. Sugeriu que seja chamado o avaliador do
CREA/GO para que ele esclareça acerca dos pontos de restrições. Willer disse que tentará contatar esse
avaliador e que começará a fazer um documento, com auxílio do jurídico da Universidade, com vistas a
argumentar com o CREA/GO sobre as restrições. Robinson falou que se deve ter o cuidado em manter a
qualidade do curso, para satisfazer o Conselho e retirar as restrições. Ronny colocou sua preocupação com o
alto índice de desistência do curso e que essas restrições podem aumentar ainda mais esse índice, tendo em
vista que se pode cursar um curso de engenharia civil qualquer universidade e que não terá restrições
alguma. Willer concordou e que acredita que se deve fazer recurso a respeito das restrições. Robinson
levantou sua preocupação com as questões políticas junto ao CREA/GO e não fazer confronto com o
Conselho e neste momento, tentar retirar as restrições, traçando uma estratégia. Sugerido um grupo de
trabalho para fazer o recurso composto por João Paulo, Robinson, Ronny e Willer. Ficou decidido que a
próxima reunião contará com a participação de egressos.  Deu-se por encerrada reunião às dez horas e
quarenta minutos. Eu, Elizabeth Silva de Aguiar, secretária, lavrei a presente ata que vai por mim e os
demais assinada.

Documento assinado eletronicamente por Elizabeth Silva De Aguiar, Assistente em Administração,
em 27/05/2020, às 09:10, 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 27/05/2020, às 09:12, 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 27/05/2020, às 09:26, 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 27/05/2020, 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 Willer Luciano Carvalho, Professor do Magistério
Superior, em 27/05/2020, às 11:38, 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 28/05/2020, às 10:40, 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 29/05/2020, às 09:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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