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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA

 

ATA DE REUNIÃO Nº 17/2020/2020 - FCT

Aos dez dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, às dez horas e seis minutos, via internet, reuniu-se
o Núcleo Docente Estruturante do Curso de Engenharia de Transportes. Presentes o coordenador do Curso e
presidente do NDE, professor Willer Luciano Carvalho, os professores, membros do NDE, George Wilton
Albuquerque Rangel, Robinson Andrés Giraldo Zuluaga, Marcelo Barbosa César e Ronny Marcelo Aliaga
Medrano. Contou com a participação, na condição de ouvintes, os professores Carlos Eduardo Sanches de
Andrade, Cintia Isabel de Campos, Cristiano Farias de Almeida, Rodrigo Pinheiro Tóffano Pereira, Liosber
Medina Garcia e o técnico Iuri Brandão de Souza. A reunião, de caráter informativo e elucidativo, acerca do
retorno às atividades acadêmicas, em trinta e um de agosto de dois mil e vinte, com a presença do Pró-Reitor
Adjunto de Graduação, professor Doutor Israel Elias Trindade. A reunião começou com o professor Israel
Elias Trindade falando sobre as discussões que acontecem a respeito das resoluções que estão em
formatação. A seguir fez uma apresentação das minutas das mesmas, iniciando com aquela que trata do
calendário acadêmico, explicando que a proposta é de retomada em março deste ano. A seguir fez a
apresentação das propostas para a Resolução sobre práticas pedagógicas, pautando ponto a ponto. Pontuou
que a Universidade Federal de Goiás acompanhará o quadro epidemiológico do estado e que se for entendida
que há a possibilidade de retorno às atividades presenciais, durante o correr do semestre, será feito
documento possibilitando esse retorno. Esclareceu que o ajuste ao Regulamento Geral dos Cursos de
Graduação (RGCG) se aplica somente para este período pandêmico, ao final do qual, retornará à regra
original. A seguir apresentou uma série de questionamentos que foram feitos, fornecendo as respostas.
Encerrou-se a apresentação do professor Israel e foi devolvida a palavra ao professor Willer, que fez uma fala
sobre o tema e passou a palavra ao professor Robinson. Este apresentou as perguntas que foram formuladas
antecipadamente pelos docentes. A primeira pergunta se referiu às questões de progressão de docentes, no
que foi respondido que essa informação deve ser prestada pela Pró-Pessoas. A seguir foram feitos vários
questionamentos, os quais foram respondidos pelo professor Israel. Willer questionou sobre os prazos dados,
especialmente porque se exige aprovação de planos de ensino sem ter o calendário aprovado pelo Conselho
Universitário (CONSUNI), o qual tem previsão de análise e aprovação para o mesmo time line do plano de
ensino. Professor Israel disse que a Pró-reitoria conta com a sensibilidade e bom senso de todos os
componentes do CONSUNI para que seja efetivada a aprovação sem prejuízo para os planos de ensino.
Professor Israel apelou ao bom senso dos professores e do NDE no que concerne às questões didático-
pedagógicas. Foi questionado sobre os prazos de retorno às atividades presenciais, no que foi respondido que
o Governo Federal permitiu atividades remotas até o dia trinta e um de dezembro deste ano. Foi expressada
preocupação com direitos de imagem de docentes e discentes, no que foi lembrada a necessidade da
assinatura de termo de consentimento. Falou-se também sobre as questões de direitos autorais dos
professores e foi respondido que isso deve ser falado no início das aulas. Foi questionado sobre as várias
plataformas e atividades síncronas e assíncronas. Professor Israel lembrou que, quanto às atividades, deve-se
prever nos planos ensinos como e quando serão realizadas as atividades, para evitar a judicialização.
Professor Rodrigo, questionou sobre o calendário proposto. Professor Israel respondeu que cada universidade
considerou a sua especificidade e que a UFG considerou a realização das disciplinas práticas para que não
haja consequências futuras, tratando-se de uma escolha institucional, ponderou também que foi questionada à
todas as Unidades Acadêmicas sobre a possibilidade das atividades remotas e que, em sua maioria,
respondeu que haveria a possibilidade de realização das mesmas e assim decidiu-se pela retomada das
atividades acadêmicas no modo remoto. Willer questionou sobre o caso de afastamento de professor para
capacitação e o cancelamento das disciplinas que ele ministraria. Professor Israel respondeu que casos
excepcionais serão tratados como tal. Foram feitas considerações finais. Deu-se por encerrada reunião às
doze horas e catorze minutos. Eu, Elizabeth Silva de Aguiar, assistente em administração, lavrei a presente
ata que vai por mim e os demais assinada.
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Documento assinado eletronicamente por Elizabeth Silva De Aguiar, Assistente em Administração,
em 26/08/2020, às 14:50, 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 26/08/2020, às 15:02, 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 26/08/2020, às 17:26, 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 Willer Luciano Carvalho, Professor do Magistério
Superior, em 27/08/2020, às 08:25, 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 27/08/2020, às 16:07, 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 Ronny Marcelo Aliaga Medrano, Professor do Magistério
Superior, em 24/10/2020, às 15:30, 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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