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Aos dezessete dias do mês de junho 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, professor Willer Luciano Carvalho, os professores Alex Mota dos Santos, George Wilton
Albuquerque Rangel, Marcelo Barbosa Neto, Marcos Paulino Roriz Júnior, Robinson Andrés Giraldo
Zuluaga e Ronny Marcelo Aliaga Medrano. Contou com a participação dos/das professores convidados/as:
Alexander Almeida Pereira, Janice Pereira Lopes e Marília de Goyaz (representantes do CIAR), Elisa Soares
Rocha Barbosa, Fernanda Maciel Canile, Gradisca de Oliveira Werneck de Capistrano, José de Araújo
Nogueira Neto, Ronaldo da Paixão Fonseca e Sérgio Williams de Oliveira Rodrigues (Geologia), John
Edward Neira Villena (Engenharia de Materiais), Carlos Eduardo Sanches de Andrade, Cíntia Isabel de
Campos, Nadya Regina Galo e Rodrigo Pinheiro Toffano Pereira (Engenharia de Transportes), os técnicos
Iuri Brandão de Souza e Lara Batista Ferreira Pereira (Engenharia de Transportes). A ausência do professor
João Paulo Souza Silva foi justificada. A pauta da reunião foi: 1. Diálogo com especialista do CrEaD. 2.
Análise da ata do dia 10 de junho de 2020. Errata: Onde se lê: “CrEaD”, leia-se “CIAR – Centro Integrado
de Aprendizado em Rede”. A reunião começou com o professor Willer dando boas vindas a todos. Primeiro
ponto. A seguir a professora Marília apresentou-se e falou sobre o trabalho desenvolvido pelo CIAR em
relação ao ensino à distância em nível de graduação e pós-graduação e que está ligada ao Programa
Universidade Aberta do Brasil. Explicou que a modalidade de ensino à distância não veio para substituir o
presencial e que os cursos nesta modalidade passam pelo trâmite regular de aprovação igual a qualquer outro
curso presencial. Relatou sobre as características do ensino à distância tendo em vista que as aulas são
assíncronas e que a forma de ministrar as aulas é diversa da presencial e que há uma equipe de auxílio aos
professores para formatação das aulas e sobre a plataforma Moodle, esta utilizada para a EaD e que há tutoria
para dar suporte aos docentes, visto que as turmas de capacitação podem atingir vários polos e que há um
acervo com material para ajudar aos professores no planejamento das aulas, informando que este material
está disponível no site do CIAR. Falou também sobre o suporte e apoio técnico e tecnológico que é
disponibilizado e que o trabalho acontece há muitos anos, mas que, devido à pandemia, foi implementado um
grupo de trabalho para atender à necessidade de desenvolver atividades acadêmicas mais urgentes e da
preocupação com o acesso dos/das discentes à internet, tendo em vista que, após levantamento, foi
constatado que setenta por cento deles são de baixa renda e que estão investindo na formação dos/das
professores para o desenvolvimento do sistema de educação à distância. Colocou que há uma desconfiança e
resistência por parte de muitos/as docentes com relação a EaD, mas que há um compromisso de
acompanhamento a estes e aos discentes no desenvolvimento do trabalho. Enfatizou que a EaD é importante
e que a legislação permite que até quarenta por cento da carga horária dos cursos podem ser feitas nessa
modalidade e que se tem buscado inovar e utilizar esta forma de ensino como mais uma ferramenta
pedagógica. Willer questionou sobre o contato e a capacidade do CIAR para atender à demanda que foi
gerada. Marília informou que é uma tendência no aumento dessa demanda e que foi ampliada a equipe e que
houve uma reestruturação nos cursos de apoio e formação dos professores, tendo em vista o súbito aumento
de demanda. Falou das várias plataformas disponíveis no mercado para ministrar aulas, mas que tem  mais
material para a plataforma Moodle, mas estão trabalhando para também contribuir nas outras plataformas. A
seguir tomou a palavra professora Janice, que se apresentou e falou sobre o trabalho de EaD e sobre o
momento presente e a inserção desta forma de trabalho. Falou que a transposição do ensino presencial para o
sistema EaD não é simples, afirmando que é necessário se desapegar de algumas práticas educacionais
existentes e que não é uma simples transposição de aulas de formato presencial para EaD. Afirmou que,
primeiramente, é essencial a definição da ferramenta a ser utilizada e que não há como definir qual a melhor,
pois cada uma tem a sua característica e deve-se avaliar sua adaptação ao perfil da disciplina e da área de
atuação desenvolvida pelo/a docente. Falou que o CIAR contribui para ajudar aos docentes e discentes no
desenvolvimento do diálogo com esta ferramenta de ensino. Chamou a atenção para o trabalho com as



expectativas e objetivos de cada disciplina e que há uma infinidade de ferramentas para se trabalhar no
sistema EaD e que o CIAR não pode atender a todas, mas tem buscado contribuir ao máximo para dar apoio
e suporte aos docentes e convidou a todos a acessarem o acervo do CIAR com o material de apoio ao EaD e
motivou a todos falando sobre as possibilidades que esta ferramenta dá. José Nogueira falou sobre a sua
experiência no curso do CIAR e que é um entusiasta dessa ferramenta e que acredita que é um caminho a se
seguido e que ela envolve uma mudança de mentalidade a respeito do ensino x aprendizagem. Questionou a
professora Janice sobre essa nova relação do ensino e aprendizagem com a EaD. Esta respondeu que a
experiência da EaD pode ser bastante positiva e que há uma proposta de gestão pedagógica para ampliar a
visualização a respeito do ensino à distância e diminuir a desconfiança e a resistência. O professor Marcelo
questionou se as aulas por meio remoto devem ser realizadas somente pelo Moodle. Foi respondido que não,
mas que o CIAR tem maior experiência nessa ferramenta. Fernanda Canille questionou a respeito da lei que
aumentou o limite em até quarenta por cento da carga horária na forma remota nos cursos presenciais tendo
em vista que no PPC do curso está referido o valor antigo de vinte por cento e se pode automaticamente
aumentar para esse novo patamar por conta dessa nova lei. A professora Marília respondeu que, após a
discussão no grupo de trabalho e aprovação no CONSUNI é possível. A professora Janice alertou que
estamos em um momento de exceção e que em vista disso está acontecendo uma regularização das
substituições de aulas presenciais por ensino à distância, mas que no caso de uma mudança institucional
deverá ser seguido o caminho previsto em lei. Marcos Paulino expressou suas dúvidas a respeito do uso da
ferramenta e perguntou sobre produção de material para auxiliar na produção de conteúdo pedagógico.
Janice informou que o CIAR desenvolve módulos para esse fim em conjunto com equipe de todo o mundo.
Marcos Paulino expressou seu desconhecimento no uso da ferramenta e em como acompanhar e avaliar os/as
discentes na modalidade à distância e novamente perguntou se há no CIAR uma equipe para ajudar aos
professores no desenvolvimento de material pedagógico. Janice respondeu que o CIAR está desenvolvendo
material e que está previsto o lançamento de um e-book e tutoriais para ajudar os docentes nesse sentido.
Citou experiência recente em um processo de avaliação. Marília reforçou a fala da professora Janice e
apresentou vários sites que podem ajudar e contribuir com os docentes para trabalhar a EaD e que o CIAR
também trabalha de acordo com as demandas dos professores e informou que há várias equipes de trabalho e
que podem ser procuradas pelos docentes através de e-mail disponibilizado no site do CIAR. Elisa
questionou sobre os direitos autorais, tendo em vista o grande uso de bibliografias, textos e imagens. Marília
respondeu que todo material disponibilizado no CIAR são de livre acesso e que na internet também há
material disponível, mas que se deve atentar para as questões de direitos autorais, normalmente já informadas
no documento pesquisado e que o CIAR pode auxiliar nesse sentido, mas que o professor pode se antecipar
fazendo algumas verificações e que o maior desafio é não colocar todos os elementos externos na sala virtual
e que podem ser utilizados links e outras formas. Informou que há muitas equipes que trabalham na EaD e
disponibilizam muito material de livre acesso. Marília informou que as salas de formação do CIAR estão
sempre disponíveis no site e que é só se inscrever para participar. Nadya expressou sua preocupação e
insegurança sobre como ministrar aulas em EaD e questionou se há apoio da Universidade nessa transição.
Janice reafirmou que o CIAR tem trabalhado nesse sentido e falou sobre os desafios a serem superados.
Marcos Paulino questionou sobre a tutoria e se a Universidade proverá esse serviço. Janice respondeu que
não há previsão desse trabalho no CIAR, mas sugeriu o uso dos monitores das disciplinas entre outras opções
no uso de estudantes na contribuição para auxílio dos professores na aula. Marília falou que não há dentro da
Universidade o cargo de tutor e que isso está a cargo dos próprios professores como acontece nas aulas
presenciais. Janice afirmou que EaD não significa distanciamento. Professor Sérgio questionou se há
previsão de abertura de novos polos. Marília respondeu que não. Robinson perguntou se dentro do material
do CIAR há depoimentos de professores sobre o uso dos materiais e a ferramenta EaD. Janice informou que
sim. George perguntou como levar a EaD aos discentes carentes sem acesso à internet. Marília respondeu
que há um grupo de trabalho discutindo sobre isso e que tem sido levantada a possibilidade da Universidade
pagar pacotes de internet para os discentes sem acesso à rede. Elisa perguntou se haverá abertura de processo
de seleção de monitores para os núcleos livres abertos recentemente. Janice respondeu que ainda está em
processo de avaliação essa perspectiva, mas que um projeto de ensino possibilita a inserção de discentes
nesse processo e acredita que o sistema de ensino híbrido será uma realidade a partir de agora. Alex
questionou qual a possibilidade do CIAR em disponibilizar vídeos no YouTube sobre orientações de como
utilizar a ferramenta de EaD e que considera que em algumas áreas ser impossível ministrar aulas em EaD.
Janice respondeu que, cada Unidade e professor deverão avaliar suas possibilidades de uso do ensino à
distância levando em consideração que o perfil majoritário da Universidade é de baixa renda e que a
perspectiva será de retorno gradual às atividades acadêmicas e muitas situações estão sendo consideradas.
Willer encerrou o debate e afirmou que muitas coisas precisarão ser pensadas de uma nova forma e que
gostaria de uma nova conversa caso haja necessidade, afirmando que o curso de Engenharia de Transportes



está em processo de reavaliação do PPC e que esta nova ferramenta deverá ser pensada. As professoras
Janice e Marília agradeceram o convite e se disponibilizaram a participar de novo diálogo. Segundo ponto.
Willer pediu a discussão deste ponto em próxima reunião devido ao avançado horário. Todos concordaram.
Deu-se por encerrada reunião às doze horas e quatro minutos. Eu, Elizabeth Silva de Aguiar, assistente em
administração, lavrei a presente ata que vai por mim e os demais assinada.

Documento assinado eletronicamente por Elizabeth Silva De Aguiar, Assistente em Administração,
em 24/06/2020, às 11:53, 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 George Wilton Albuquerque Rangel, Professor do
Magistério Superior, em 24/06/2020, às 13:21, 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 Marcelo Barbosa Cesar, Professor do Magistério
Superior, em 24/06/2020, às 13:49, 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 24/06/2020, às 15:07, 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 24/06/2020, às 16:22, 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 26/06/2020, 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 Marcos Paulino Roriz Junior, Professor do Magistério
Superior, em 30/06/2020, às 00:07, 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 06/07/2020, às
16:31, 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 Ronny Marcelo Aliaga Medrano, Professor do Magistério
Superior, em 26/08/2020, às 09:46, 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 1389578 e
o código CRC F02204BD.
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