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REGULAMENTO PARA ALOCAÇÃO DOS PROFESSORES DO CURSO DE 

ENGENHARIA DE TRANSPORTES NAS DISCIPLINAS E ÁREAS DO CURSO E 

DISCIPLINAS DE OUTROS CURSOS, QUE SÃO DE RESPONDABILIDADE DA 

ENGENHARIA DE TRANSPORTES – FCT UFG Nº 0001/2022 

 

Regulamenta o processo para alocação dos professores 

do Curso de Graduação em Engenharia de Transportes 

da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade 

Federal de Goiás, nas disciplinas e áreas especificadas 

em seu Projeto Pedagógico de Curso, além das 

disciplinas de graduação de outros cursos da UFG, 

ministradas pelos professores do curso de Engenharia de 

Transportes.  

 

O Conselho Diretor da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade 

Federal de Goiás, em reunião do dia 30 de junho de 2022, no uso de suas atribuições 

estatutárias e regimentais,   

  

R E S O L V E: 

  

CAPÍTULO I  

Da Finalidade 

Art. 1° — Estabelece os critérios para alocação dos professores do curso de Engenharia de 

Transportes da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Federal de Goiás - 

CEET-FCT-UFG em todas as disciplinas e áreas existentes no curso e indicadas em seu 

Projeto Pedagógico de Curso - PPC, além das disciplinas de graduação de outros cursos da 

UFG que são de responsabilidade dos professores da Engenharia de Transportes ministrá-las.  

 

CAPÍTULO II  

Da Alocação nas Disciplinas 

Art. 2° — Para a finalidade de alocação dos docentes nas disciplinas do curso de Engenharia 

de Transportes e naquelas de outros cursos de graduação da UFG, mas de responsabilidade do 

curso, será solicitado, por meio de questionário, que cada professor indique as disciplinas que 

possuem interesse em ministrar, além daquelas que podem vir a ministrar na ausência de um 

professor.  

Parágrafo Único. Essa consulta será realizada sempre que houver a inclusão ou saída de um 

professor no curso, quando ocorrer revisões no PPC que promovam alteração nas disciplinas 
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ofertadas, ou ainda, quando houver alteração nas disciplinas de outras unidades acadêmicas, 

ou sob a demanda da coordenação do curso de Engenharia de Transportes.  

 

Art. 3º – Após indicação das disciplinas de interesse, por parte de todos os docentes, a 

prioridade em ministrar cada uma delas será realizada com os seguintes critérios:  

I – Terão prioridade os professores em que a área do concurso realizado para ingressar 

na UFG, ou na Instituição de Ensino Superior de origem, para os casos de 

redistribuição, seja equivalente à área em que a disciplina está inserida no curso, 

conforme Anexo I e Anexo II.  

II – Após a verificação da área do concurso, a prioridade será dada pelo tempo que o 

docente tem dentro do curso de Engenharia de Transportes, ou seja, do mais antigo no 

curso para o mais recente. 

III – Havendo professores com o mesmo tempo de atuação no curso de Engenharia de 

Transportes, a prioridade será dada pelo tempo na UFG, ou seja, do mais antigo para o 

mais recente. 

 

§ 1º O Anexo I, que trata da alocação das disciplinas nas áreas de atuação do curso, 

poderá sofrer alterações sempre que houver revisão do PPC. 

§ 2º Para as disciplinas classificadas no Anexo I como “básicas do curso” e que não 

apresentaram concurso específico para elas, a prioridade de alocação dos professores se 

dará em função do docente que possuir a menor carga horária de disciplinas 

obrigatórias no semestre em análise, ficando tal avaliação a cargo da coordenação do 

curso, respeitando as resoluções específicas das disciplinas. 

§ 3º As disciplinas de caráter genérico, como as de Núcleo Livre e Tópicos Especiais, 

serão alocadas sob demanda, podendo qualquer professor do curso fazer uma proposta 

nessas disciplinas, sendo dada a prioridade para o docente que tiver com a menor carga 

horária no semestre em análise, ficando tal avaliação a cargo da coordenação do curso.  

 

Art. 4º — Após a realização das etapas constantes no Art. 3°, deve-se garantir os seguintes 

aspectos: 

I – Todo professor deverá ter, no mínimo, uma disciplina obrigatória dentro do PPC do 

curso de Engenharia de Transportes e/ou de outros cursos de graduação da UFG 

ministradas pela Engenharia de Transportes. 

II – Todo professor deverá ter garantida a carga horária anual mínima exigida na Lei n° 

9394, Art. 57, para atender as exigências legais para os processos de progressão, 

promoção e avaliação do estágio probatório, em disciplinas obrigatórias, optativas e 

núcleos livres. 
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III – Toda disciplina obrigatória do curso deverá ter, pelo menos, um professor alocado 

a ela, a qualquer momento. 

 

§ 1º Para o atendimento aos itens relacionados no caput, os professores alocados nas 

áreas de atuação do curso, deverão realizar os ajustes necessários em reunião separadas 

para cada grupo. 

§ 2º Os casos em que as reuniões das áreas não conseguir resolver os itens I, II e III do 

Art. 4º, deverão ser levados à coordenação do curso para que esta busque uma solução. 

§ 3º A qualquer momento poderá haver discussão nas áreas para realocação dos 

docentes nas disciplinas obrigatórias e optativas de responsabilidade da área. 

§ 4º Os professores podem, de forma conjunta, fazerem eventuais permutas e rodízios 

entre as disciplinas alocadas a eles, sem que isso promova prejuízos aos demais 

professores e na oferta de disciplinas obrigatórias e optativas. 

 

CAPÍTULO III  

Da Alocação nas Áreas do Curso 

Art. 5° — As áreas de atuação do curso a serem considerados para alocação dos professores 

serão aquelas estabelecidas no Projeto Pedagógico do Curso, conforme Anexo I, o qual 

poderá sofrer alterações sempre que houver revisão do PPC.  

§ 1° A alocação dos docentes nas áreas de atuação do curso será dada em função tanto 

da área do concurso, como por meio das disciplinas que cada professor irá atuar. 

§ 2° Um professor, em função das disciplinas de atuação, poderá atuar em mais de uma 

área do curso. 

§ 3° Para os professores que atuarem em mais de uma área, será definida como área 

principal de atuação aquela em que o docente apresentar maior carga horária de 

disciplinas obrigatórias.  

§ 4° Na definição da área de atuação do professor no curso, serão consideradas apenas 

as disciplinas que o docente atua e indicou, na consulta, como disciplinas de interesse. 

Não sendo consideradas, para tal, as disciplinas que o docente indicou que poderia 

atuar na ausência de um professor, como forma de contribuir com o andamento do 

curso.  

 

CAPÍTULO IV  

Das Disposições Finais 

Art. 6° — Ao final do processo de alocação dos docentes nas disciplinas, caberá à 

coordenação do curso de Engenharia de Transportes realizar análise final, bem como proceder 

qualquer ajuste necessário para o atendimento das demandas do curso. 
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Art. 7° — Os casos omissos serão decididos pela coordenação do curso de graduação em 

Engenharia de Transportes da UFG 

 

Art. 8º — Este Regulamento entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em 

contrário.  

 

 

Aparecida de Goiânia, 30 de junho de 2022. 

   

 


