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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA

 

ATA DE REUNIÃO Nº 03/2020/2020 - FCT

Aos vinte e três dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte, às nove horas e seis 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 João Paulo Souza Silva, Marcelo Barbosa César, Marcos
Paulino Roriz Júnior, Robinson Andrés Giraldo Zuluaga e Ronny Marcelo Aliaga Medrano. A pauta da
reunião foi: Informes: 1. Análise e votação da ata da reunião de 25 de março de 2020.
 2. Discussão sobre Diretrizes Curriculares Nacionais. A reunião iniciou-se em conjunto com o Núcleo
Docente Estruturante do curso de Engenharia de Produção e Engenharia de Materiais e contou também com
a presença do professor doutor Getúlio Antero de Deus Júnior, professor da Faculdade de Engenharia
Elétrica da UFG, especialista na elaboração de projetos pedagógicos de curso - PPCs. A reunião inicialmente
foi conjugada com o NDE do curso de Engenharia de Produção da UFG e começou com a palestra do
professor Getúlio falando sobre as melhores práticas para a construção de PPCs nos cursos de engenharia a
seguir falou sobre métodos educacionais e a resistência de alguns no que tange a novos métodos de ensino.
Discorreu sobre as competências que se deseja dos egressos com vistas a atender a interesses econômicos e
políticos. Falou sobre as influências políticas nas suas diversas formas sobre as grades curriculares e fez uma
análise sobre as várias áreas e organismos envolvidos, centrando-se sobre o ensino da engenharia, como
preconiza o documento do Ministério da Educação - MEC. Citou os entes envolvidos e interessados na
formação do profissional e a importância da participação da comunidade discente, empresarial e população
em geral na discussão da grande curricular. sobre os métodos de avaliação do discente, do curso e grade
curricular, chamando a atenção para a burocratização dessas avaliações. Após a sua fala, o professor Getúlio
abriu para questionamentos e colocações dos participantes. Professor Maico Roriz, coordenador da
Engenharia de Produção, falou sobre como definir os consumidores do curso, enfatizando que o grupo de
pesquisa no qual trabalha deseja desenvolver um curso que seja referência no mercado. Professor Willer
falou sobre a eminente reestruturação do PPC do curso e qual direção a ser tomada.  Professor Roberto
Piedade (Engenharia de Produção), também falou sobre os desafios do desenvolvimento do curso,
enfatizando que não há como consertar tudo na Universidade. Professor Getúlio concordou com a fala
acrescentando que a universidade deve dar ênfase à área humanística. Maico, falou sobre a estruturação do
curso de Engenharia de Produção. Professor Getúlio falou sobre as dificuldades de afirmação dos cursos,
porque os alunos encontram dificuldades no seu próprio desenvolvimento além da universidade abrir cursos
e produzir grades curriculares sem escutar os interesses da sociedade voltando à sua apresentação,
discorrendo sobre os vários métodos e formas de avaliação, citando experiências de discentes que fizeram
intercâmbio. Chamou a atenção para os baixos valores das notas média e número de formandos.
Respondendo a um questionamento sobre a curricularização da extensão o professor Getúlio respondeu que
considera uma burocratização da extensão e que não há envolvimento dos docentes no processo. O professor
Willer destacou os trabalhos realizados no curso de engenharia de transportes que caminham neste sentido. O
professor Getúlio falou que é burocratização da extensão e que não há envolvimento dos docentes no
processo. Chamou a atenção para o fato dos cursos de engenharias serem voltados para si mesmos e sobre o
aumento exponencial da carga horária por causa dessa curricularização e do desafio que isso representa.
Willer falou sobre experiência acontecida com uma disciplina do curso, e em seguida perguntou ao professor
Getúlio sobre o conhecimento de algum modelo a respeito de método de avaliação. O professor Getúlio
afirmou que não há nenhum modelo e que na UFG há resistência dos professores, mas que cada curso e
professor deve procurar a melhor forma de aplicar os novos métodos. Chamou atenção para o desejo de
aplicar essas novas metodologias, porque elas exigem grande trabalho e citou vários cursos no Brasil, como a
engenharia biomédica da PUC- São Paulo e os cursos de engenharia da Universidade Federal do ABC que
iniciaram já com estas novas metodologia, além de outros países, como a França, que se focam mais no
desenvolvimento das habilidades do que em aulas em sala de aula e os seus professores não necessitam
cumprir alta carga horária de sala de aula, como exige o Ministério da Educação brasileiro. Falou das várias
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formas de ensino que tem acontecido em outras partes do mundo. Professora Lie (Engenharia de Produção)
falou da resistência dos docentes nessa mudança de método e perguntou como fazer para quebrar essa
resistência. Professor Getúlio, falou sobre a oportunidade que o REUNE deu à Universidade para criar cursos
com formato diferente, mas que não foi implementado. Afirmou que a melhor forma é o envolvimento d@s
docentes e iniciar de forma híbrida, capacitando @s docentes. Professora Lie, perguntou sobre o lançamento
do livro do professor Getúlio, o qual respondeu que o disponibilizará no seu portal. Professora Alessandra
(Engenharia de Produção), perguntou se há alguma avaliação discente sobre essa nova forma de avaliação.
Getúlio, falou sobre as avaliações feitas pela Universidade e as avaliações feitas com vistas à produção de
artigos. Afirmou que de forma geral, @s discentes gostam dessas novas práticas de avaliação e ensino e
consequentemente observa-se melhoria das notas. Professor Jonas (Engenharia de Materiais) partilhou a sua
experiência, afirmando que a melhoria acontece paulatinamente e que inicialmente há grande trabalho, mas à
medida que a utiliza sente-se mais facilidade na sua aplicação e @s discentes aprendem com maior
facilidade. Professor Willer, comunicou que o NDE do curso de Engenharia de Transportes terá que sair para
realizar a sua reunião particular e agradeceu ao palestrante e ao professor Maico pelo convite. Ato contínuo à
reunião do NDE, o professor Willer falou sobre a primeira parte da reunião e dos desafios para formatação
do novo PPC do curso. Falou dos objetivos para essa nova avaliação. Informes. Não houve informes.
 Primeiro ponto. Votada e aprovada por unanimidade.  Segundo ponto. Willer falou sobre a reavaliação do
PPC e falou sobre o início de algumas ações para com esse fim. Afirmou que será necessário haver mais
reuniões e que o NDE será o direcionador dessa reavaliação, mas todos os professores precisam participar.
Professor Marcos Paulino questionou como será o procedimento de discussão do PPC. Professor Robinson
disse que deverá ser criado um calendário de discussão. Professores Marcos Paulino e Ronny sugeriram que
seja feita uma reunião via on line. Professor Robinson concordou e disse acreditar que talvez, neste formato,
seja mais fácil. Professor Marcelo falou que o NDE precisa ser mais ágil para iniciar essas discussões.
Robinson concordou e disse que este tempo pode ser melhor aproveitado para iniciar essas discussões. Willer
falou sobre a facilidade que a reunião on line proporciona. Citou alguns professores de outras faculdades que
podem contribuir para a discussão. Citou o projeto de pesquisa do professor Maico no sentido de criar uma
nova metodologia de ensino de engenharia. Falou também da necessidade da criação de uma agenda de
discussões e incitou a todos a procurarem outras pessoas conhecedoras do assunto, para darem palestras.
Falou em chamar a todos os professores que participaram da formatação do atual PPC para falarem sobre o
“espírito” do curso. Foi sugerido que essas reuniões aconteçam semanalmente. Robinson perguntou se a
reunião será aberta a todos os docentes. Willer afirmou que inicialmente será para o NDE e se entender
necessário, abrirá a todos.  Marcelo concordou que as reuniões devam ser preferencialmente somente para o
NDE e em alguns momentos abrir a todos. Willer também concordou que inicialmente deva ser somente do
NDE e quando achar necessário apresentar para o colegiado. Marcos Paulino concordou e parabenizou a
inciativa de abrir os trabalhos para discussão do PPC. Willer afirmou que quando for discutir a respeito das
disciplinas, ela precisará ser aberta ao colegiado. Robinson levantou sobre a questão do perfil dos egressos.
Marcelo lembrou que, as reuniões inicialmente precisam ser mais flexíveis considerando a agenda dos
convidados. Willer concordou iniciando na próxima semana. Proposta reuniões semanais às quartas-feiras às
nova horas. Aprovado por todos. Willer pediu contribuição de todos no sentido de trazer pessoas para falar
sobre a avaliação do PPC. Professor Marcelo, falou sobre o processo do discente Bruno Fernandes Freire e
das suas dúvidas sobre o período a ser analisado. Willer falou que isso pode ser verificado no SIGAA. Deu-
se por encerrada reunião às doze horas e onze 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 29/04/2020, às 11:32, 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 João Paulo Souza Silva, Professor do Magistério Superior,
em 29/04/2020, às 11:33, 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 29/04/2020, às 11:42, 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
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Magistério Superior, em 29/04/2020, às 14:05, 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 29/04/2020, às 14:56, 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 29/04/2020, às 15:03, 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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