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Aos três dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, às nove horas e três 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 Alex Mota dos Santos, George Wilton Albuquerque Rangel, João
Paulo Souza Silva, Marcos Paulino Roriz Júnior, Robinson Andrés Giraldo Zuluaga e Ronny Marcelo Aliaga
Medrano. Contou também com a presença dos professores convidados Cintia Isabel de Campos, Cristiano
Farias Almeida, Nadya Regina Galo e Rodrigo Pinheiro Tóffano Pereira. A pauta da reunião foi: Informes;
1. Análise, discussão e votação da ata do dia 27/05/2020; 2. Norma de tutoria; 3. Apresentação do protocolo
para o início das aulas.  Informes. Willer informou que haverá reunião com o pró-reitor da PROGRAD para
orientações sobre o processo de reformulação do PPC. O professor Marcos Paulino confirmou a presença da
diretora da Biblioteca. Adição de ponto de pauta pelo professor Marcelo: 4. Estudos e Análises das
Bibliografias do Curso de Engenharia de Transportes – UFG. Primeiro ponto.  Professor Robinson
questionou as correções feitas na ata por membros externos ao NDE. Foram discutidas as alterações feitas na
minuta da ata, permitida a participação dos membros externos. George explicou as suas correções no
rascunho de ata. Ronny expressou sua preocupação sobre o assunto. Alex solicitou que as sugestões para
alteração da minuta das atas sejam feitas somente por aqueles que, de alguma forma contribuíram para o
debate ou por aqueles que de fato participaram da reunião. Marcos Paulino sugeriu que, quando for feita
alguma alteração seja comunicada via e-mail aos membros do NDE e que as alterações encaminhadas por
membros externos constem como sugestão para apreciação. Elizabeth propôs que seja postada no SEI a ata
logo após a realização da mesma e que as alterações sejam feitas a posteriori e constada na próxima ata. João
Paulo considerou que membros externos ao NDE não devem em hipótese alguma fazer alteração na minuta
da ata, expressou seu descontentamento com relação a este item. George ponderou que as atas somente são
oficiais a partir do momento em que foram assinadas e que as alterações feitas têm histórico aberto a todos.
Expressou seu descontentamento com relação a esse item. O professor Rodrigo mencionou que as alterações
na minuta da ata foram realizadas almejando a melhora na qualidade dos documentos, uma vez que os
mesmos são públicos e disponibilizados no site do curso e reforçou que não é professor de português e que
não gostaria colocar o nome e assinar atas com inúmeros erros de português. João Paulo reforçou novamente
que, o professor Rodrigo e nenhuma outra pessoa que não faz parte do NDE ou que não estivesse presente
em reuniões do NDE poderia propor alterações em quaisquer que fossem as minutas de ata, mesmo que para
correção apenas de português, pois o próprio Rodrigo nunca havia participado de uma reunião de NDE e
mesmo assim fez inúmeras alterações no rascunho da ata nº08 de 27/05/2020 e George, que participou
apenas como ouvinte no dia 27/05/2020, fez alterações de grafia e pontuação nos rascunhos da ata nº 07 de
19/05/2020 e ata nº 08 de 27/05/2020, ambos sem prévia consulta ao conselho do NDE. George solicitou sua
exclusão da edição do site do curso. Alex colocou que atas são documentos feitos no momento da realização
da reunião e por isso pode conter erros e que sejam observados os conteúdos das informações prestadas. O
professor Willer manifestou preocupação com o tema e pediu para fosse evitados problemas futuros e postou
no chat da reunião o artigo nº 298 do Código Penal Brasileiro e também o artigo 299 do mesmo código.
Willer registrou que não houve acusação de crime com a citação da legislação e desejou somente dar ênfase à
sua fala e que aqueles que não participaram da reunião não podem fazer alteração de documento, somente
sugestões expressamente comunicadas ao NDE.  O professor João Paulo menciona que pesquisou e
encaminhou via chat da reunião, também o artigo nº 298 do Código Penal. João Paulo afirma que não estão
fazendo nenhuma acusação no sentido criminal e pediu somente esclarecimentos. Pediu que as alterações
feitas na minuta da ata, por pessoas alheias ao NDE sejam desconsideradas e que esta não seja votada neste
dia. Robinson reafirmou a intenção do questionamento foi pedir esclarecimentos para melhorar as rotinas
administrativas do NDE.  Marcos Paulino concordou com o professor Willer e que as alterações devem ser
feitas como sugestões e questionou se devem ser feitos por membros do NDE ou externos. Marcelo
concordou com os professores João Paulo e Willer e solicitou a retirada do quarto ponto de pauta, devido



ao adiantado da hora. Ficou decidido que a ata será discutida e feitas as na reunião posterior. Segundo ponto.
Willer agradeceu as contribuições na elaboração do documento. João Paulo apresentou o documento e fez
uma explanação sobre o mesmo e que é uma orientação do MEC e ainda no sentido de melhorar o
mecanismo de humanização das relações de ensino-aprendizagem dentro do curso. Willer também falou
sobre a tutoria e considera que é válida e farão com que os docentes conheçam melhor as questões
administrativas da Universidade. O professor Cristiano solicitou a participação e Robinson questionou sobre
colocações, mesmo que no chat, a respeito da participação dos professores ouvintes e professor Willer avisou
que não haveria participação de ouvintes mesmo que no chat.  Alex falou sobre o momento e a dinâmica
atual dos discentes e que a tutoria é um meio de se aproximarem d@s discentes.  Questionou a não
participação dos substitutos na tutoria. João Paulo afirmou que tutoria não faz parte das atribuições dos
professores substitutos. Alex concordou, mas colocou que talvez possa dar a opção de voluntariado. Ronny
questionou sobre a durabilidade da tutoria e que considera que nos dois últimos semestres @ discente possa
andar sozinho e também já há a figura do orientador do TCC. João Paulo explicou que, mesmo neste período,
ele precisa de tutoria. Marcelo sugeriu que seja feito também o acompanhamento e controle dos certificados
e colocou-se à disposição para fazer tutoria. Willer lembrou que a proposta torna obrigatória a participação
de todos @s docentes. Robinson deu depoimento exemplificando sobre a importância da regulamentação da
tutoria, salientando que a realidade atual é muito diferente e que @s discentes estão muito mais dependentes
de orientação e acredita que a tutoria contribuirá para a aderência deles ao curso. Willer falou que, talvez
pelo cargo de coordenação, recebeu discentes com problemas graves, inclusive de ordem pessoal e considera
que essa tutoria contribuirá para dar suporte aos alun@s. Marcos Paulino questionou se a tutoria seria feita
com todos @s discentes do curso ou se seria focada nos ingressantes. João Paulo esclareceu que o
Regulamento acolhe todos @s alun@s. Marcos Paulino questionou se os discentes do final do curso
precisem de tal tutoria. João Paulo informou que não pode haver distinção dos alunos, mas que participar ou
não da tutoria é livre para @ discente. Willer, falou que no caso d@s discentes mais antigos, poderia ser dada
a el@s, a possibilidade de escolha do tutor. George questionou a respeito do artigo primeiro do Regulamento,
criando obrigatoriedade de participação d@s docentes e se não poderia haver questionamento legal a esse
respeito e que talvez fosse melhor ser retirado do texto. João Paulo esclareceu que o NDE é soberano na
regulamentação das atribuições dos docentes e que faz parte do trabalho. Willer falou que cabe à
coordenação propor ações de orientação e caso o docente não se sinta capaz de realizar a tutoria, ela volta
para a coordenação. João Paulo então propôs a retirada do artigo primeiro. Alex explanou sobre como deve
ser a interferência de membros de colegiados e recomendou ao professor George pedido de vistas do
documento, que faça consulta ao órgão jurídico da Universidade, para sanar as dúvidas e posterior discussão
no NDE, lembrando que deve ser colocado prazo para tal. George concordou com a recomendação. Ronny se
propôs a fazer um levantamento estatístico das demandas e desistência d@s discentes. Mostrou-se
preocupado com a alta demanda de apoio aos discentes e observou que é necessária a dedicação por parte
d@s docentes. George apresentou o Regulamento da Escola de Engenharia Mecânica, na qual não há
obrigatoriedade de participar da tutoria e se preocupa com questionamentos jurídicos posteriores. Marcos
Paulino não acha adequado o comentário que vincula a gratificação da coordenação à tutoria. Tal relação
pode dar a entender erroneamente que a participação na tutoria só seria feita se houvesse gratificação ou que
o coordenador poderia estar em vantagem ao compartilhar tal atividade com os demais colegas. Willer pediu
que seja procurada resposta junto ao jurídico da Universidade a esse respeito. Alex falou sobre as consultas
aos advogados, lembrando que eles fazem interpretação das leis e quem decide são os juízes e que o melhor
caminho é a consulta ao jurídico da Universidade. Willer propôs encaminhar ao professor George o
documento e deu um prazo de trinta dias para retorno. George concordou, enfatizando que o jurídico da
Universidade é quem definirá o prazo de retorno. Terceiro ponto. Marcos Paulino afirmou que ainda está na
fase de pesquisa para elaboração do documento.  Deu-se por encerrada reunião às onze horas e cinquenta e
oito 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 12/06/2020, às 11:29, 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 12/06/2020, às 11:30, 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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Documento assinado eletronicamente por João Paulo Souza Silva, Professor do Magistério Superior,
em 12/06/2020, às 11:31, 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 Robinson Andrés Giraldo Zuluaga, Professor do
Magistério Superior, em 12/06/2020, 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 George Wilton Albuquerque Rangel, Professor do
Magistério Superior, em 12/06/2020, 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 Marcos Paulino Roriz Junior, Professor do Magistério
Superior, em 12/06/2020, às 11:35, 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 12/06/2020, 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 Marcelo Barbosa Cesar, Professor do Magistério
Superior, em 12/06/2020, às 11:57, 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 1379645 e
o código CRC 7A3CF990.
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