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1. APRESENTAÇÃO 

 

Este projeto tem a finalidade de apresentar a estrutura básica do Laboratório de 

Projetos em Transportes (LPT), espaço esse que faz parte da rede de laboratórios a serem 

implantados na Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT), da Universidade Federal de Goiás 

(UFG), Campus de Aparecida de Goiânia (CAP). O LPT servirá ao ensino, a pesquisa e a 

extensão dos cursos nas áreas de engenharia e geociências, e caso solicitado, às demais 

coordenações que necessitem do mesmo, para a realização de aulas, reuniões e trabalhos. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

“No começo do projeto podemos fazer tudo, mas não sabemos nada. 

No final do projeto sabemos tudo, mas não podemos fazer nada” 

(Peter Drucker, 1909-2005).   

      

Um projeto corresponde a um esforço temporário que é empreendido para criar um 

produto, um serviço ou um resultado exclusivo (PMI, 2020)1. Possui um objetivo específico e, 

normalmente, recursos limitados (pessoas, investimentos, equipamentos, tempo, etc.). Além 

disso, seu gerenciamento envolve a aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e 

técnicas para atender aos requisitos do projeto (PMI, 2020)1. Assim, para que um projeto 

venha a ser exitoso é necessário organização, planejamento, transmissão das características 

físicas e tecnológicas especificadas, uso adequado das ferramentas de análise e dos recursos, 

viabilidade dos custos, desenvolvimento de atividades de registro, além da eficiência e/ou 

eficácia dos resultados. 

Em prol do êxito dos projetos desenvolvidos na FCT, salienta-se a importância da 

existência de um espaço consolidado, destinado, exclusivamente, à formulação, discussão, 

análise, seleção e implantação de ideias de projetos em engenharia e em razão disso, o LPT 

foi criado. Logo, espera-se propiciar o aprimoramento na formação das habilidades e 

conhecimentos dos discentes, em especial do curso de Engenharia de Transportes, bem como, 

incentivar a pesquisa aplicada por meio da prestação de serviços à comunidade. 

Este espaço, estruturado em prol de projetos na tríade ensino, pesquisa e extensão, 

 
1 PMI (2020). What is Project Management? Project Management Institute: Newtown Square, PA, EUA. 

Disponível em: <https://www.pmi.org/about/learn-about-pmi/what-is-project-management>. Acesso em: 

01.05.2020. 

https://www.pmi.org/about/learn-about-pmi/what-is-project-management
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poderá contar com pesquisas vinculadas a órgãos oficiais de fomento, principalmente, CNPq, 

CAPES, FAPEG, dentre outras, ou a empresas e instituições públicas e privadas. Buscar-se-á 

o desenvolvimento continuado destas pesquisas e o direcionamento das ações voltadas, 

especialmente, para as questões relacionadas à Engenharia de Transportes.  

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GERAL 

O objetivo deste projeto é apresentar as estruturas básicas e as características para 

criação/consolidação do Laboratório de Projetos em Transportes (LPT), bem como seu 

Regulamento Interno. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Dentre os objetivos específicos do LPT, destacam-se: 

- Desenvolver estudos avançados na área de engenharia de transportes; 

- Promover o desenvolvimento conjunto de trabalhos entre professores e estudantes; 

- Apoiar estudos no âmbito da graduação e pós-graduação; 

- Prestar serviços de apoio à própria instituição; 

- Prestar serviços de apoio à comunidade em geral; 

- Desenvolver estudos caracteristicamente multidisciplinares; 

- Desenvolver projetos de pesquisa, extensão e ensino; 

- Promover a discussão acadêmica por meio da prática da engenharia; 

- Colaborar com o tratamento de dados das mais variadas pesquisas; 

- Facilitar o aprendizado dos discentes de novas ferramentas; 

- Possibilitar a iniciação profissional de discentes e recém-formados; 

- Promover a socialização dentro do Campus e do curso e; 

- Incentivar o intercâmbio de informações com outros cursos e/ou outras instituições 

de ensino e pesquisa nacionais e internacionais. 

 

 

4. BENEFÍCIOS ESPERADOS 
 

Com a estruturação do LPT, espera-se prover condições que colaborem com o 

desenvolvimento de projetos. Do mesmo modo,  almeja-se que o Laboratório proporcione 
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maior produtividade no desenvolvimento dos conteúdos programáticos das disciplinas, dos 

Trabalhos de Conclusão de Curso; assim como, dos projetos de pesquisa, de ensino, e de 

extensão desenvolvidos por alunos, técnicos e professores do campus da cidade de Aparecida 

de Goiânia, da UFG. Além disso, futuros programas de pós-graduação e a prestação de 

serviços externos também serão beneficiados com o LPT. 

 

5.  LINHAS DE PESQUISA DO LPT 

 

O LPT atenderá o ensino, a pesquisa e a extensão dos cursos de graduação e pós-

graduação da Engenharia de Transportes e da FCT/UFG. O Laboratório serve de apoio para o 

desenvolvimento de todos os projetos, coordenados por docentes, das três linhas de pesquisa 

definidas pelo curso, são elas: Desenvolvimento de Sistemas de Transportes; 

Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental e; Inteligência e Inovação em Transportes. 

 

6. LOCAL DE FUNCIONAMENTO 

 

O LPT se estabelecerá no segundo andar do prédio da FCT / UFG / CAP, localizado na 

Estrada da Mata, Quadra 01, Lote 01, Fazenda Santa Rita de Cássia, Aparecida de Goiânia. 

Há uma previsão que sua inauguração ocorra no segundo semestre de 2021. 

 

7. ESTRUTURA  

 

O Laboratório de Projetos em Transportes (LPT) conta com uma área de 69,95 m², 

dividida em dois ambientes; a Sala do LPT em si, com 48,75m² e, uma Sala de Reuniões com 

21,20m² (Figura 01). O Laboratório multiuso contará com 18 estações de trabalho (com 

computadores conectados em rede) e uma máquina a ser utilizada pelo professor e/ou 

responsável pelo projeto. A sala ainda será equipada com retroprojetor e um quadro de vidro 

com fundo branco. Já a Sala de Reuniões teve seu layout pensado para atender aos mais 

variados usos (Figura 02). O mobiliário foi escolhido buscando uma versatilidade de 

configurações para acompanhar os desafios de cada projeto, a exemplo de cadeiras 

empilháveis; mesas dobráveis e modulares, permitindo diferentes desenhos; quadro branco 

móvel; suportes de parede; etc. Três layouts foram pensados na configuração da Sala de 

Reuniões (Figura 02), no entanto, estas possibilidades não se esgotam e poderão ser adaptadas 

de acordo com os eventos/reuniões a serem realizados no local. Pela escolha de um mobiliário 
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leve, mas ao mesmo tempo resistente, nenhuma peça necessitará ser realocada para outra sala. 

O LPT poderá contar com uma Biblioteca, interna, própria e, somente será possível a 

utilização dos materiais no próprio Laboratório, não sendo permitidos empréstimos, visto que 

ainda há a necessidade de se estabelecer um sistema de catalogação próprio. 

 

 
Figura 01: Configuração do Laboratório de Projetos em Transportes (LPT). 
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Figura 02: Diferentes layouts da Sala de Reuniões do LPT. 

 

 

8. LOGOMARCA DO LABORATÓRIO 

 

De forma a mostrar a seriedade, o profissionalismo, o comprometimento e a 

credibilidade que o LPT deseja transmitir, após diversos estudos, foi criada a sua logomarca. 

Tendo como base conceitos modernos das áreas de design, publicidade e marketing; esta 

representação gráfica busca alcançar facilmente o público-alvo que o Laboratório irá atender. 

A identidade do LPT (Figura 03) foi efetivada com uma releitura contemporânea dos 

tradicionais hexágonos da UFG, sobrepostos em uma malha quadriculada, tão comum em 

projetos técnicos de engenharia. Sem esquecer sua origem, sua tradução visual busca alcançar 
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sua importância, inovação e sua objetividade de resolver e solucionar desafios projetuais na 

área de engenharia de transportes. 

 

 

Figura 03: Logomarca do LPT 

 

 


