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Aos treze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, às oito horas, via internet, reuniu-se o Núcleo
Docente Estruturante (NDE) do Curso de Engenharia de Transportes (CET). Presentes o coordenador do curso,
professor Willer Luciano Carvalho, o presidente do NDE, professor Alex Mota dos Santos e demais membros do
NDE, George Marcelo Barbosa César, Marcos Paulino Roriz Junior, Robinson Andrés Giraldo Zuluaga e Ronny
Marcelo Aliaga Medrano. Contou com a participação da professora Cintia Isabel de Campos, como ouvinte. A
reunião foi iniciada com os informes gerais: O professor Alex Mota informa sobre a vacância do cargo de
presidente e membro do NDE, devido sua saída desse colegiado. Informa que já comunicará sua decisão no
colegiado de curso, na sua próxima reunião, que ocorrerá no dia vinte de novembro próximo. Além disso, o
presidente informa que não participará da reunião do dia vinte e sete de novembro do corrente, indicando como
substituto o coordenador do curso, que deverá conduzir a eleição do novo presidente. Informou sobre o processo
n. 23546.026134/2020-41. Willer afirmou que a própria reitoria já arquivou o processo da denúncia e que
concorda em presidir a próxima reunião do NDE. Marcos Paulino informou que houve vinte e nove respostas de
empresas e dois egressos acerca do questionário sobre o perfil dos egressos. George informou que o presidente
da empresa IMTRAFF pediu para falar com os professores, que considera interessante a fala de alguém oriundo
do mercado, que subsidiará o curso na reformulação do PPC e, pedindo a deliberação do NDE dessa solicitação.
A pauta da reunião foi: Informes; 1. Análise e votação da ata da reunião do dia 30 de outubro de 2020; 2.
Tutoria; 3. Desligamento da vice-coordenação do Laboratório de Inteligência e Inovação em Transportes; 4.
Vacância de integrante do NDE e da Presidência do mesmo; 5.  Avaliação de processo de aproveitamento de
disciplina. O presidente do NDE informou a retirada dos pontos de pauta dois, três e quatro e solicitou a adição
dos seguintes pontos: 2. Processo de aproveitamento de disciplina; 3. Apreciação dos planos de ação das
comissões criadas pelo NDE; 4. Apresentação de uma proposta da nova Matriz Curricular do curso de
Engenharia de Transportes; 5. Aprovação dos Projetos dos Laboratórios. 1) Laboratório de Ensaios Tecnológicos
em Transportes - LEET; 2) Laboratório de Projetos em Transportes – LPT e 3) Laboratório de Inteligência e
Inovação em Transportes - LI²T. 6. Convite para apresentação do presidente da IMTRAFF no NDE. Votada e
aprovada a inclusão dos pontos. Primeiro ponto. Aprovada por unanimidade. Segundo ponto. Willer fez
apresentação do processo n. 23070.014903/2018-87 e do respectivo parecer. Votado e aprovado o parecer
apresentado com três abstenções. Terceiro ponto. Robinson fez a apresentação do trabalho da comissão: Análise
de metodologia de ensino. Alex informou que já fez busca ativa de professores especialistas na área e as
respostas obtidas. Robinson informou que seria interessante serem feitas palestras fora da reunião do NDE e com
a participação de todos. A seguir, o mesmo professor apresentou as propostas da comissão: Forma do curso.
Willer apresentou o resultado da comissão para Análise das Competências. Afirmou que pretendem trazer o
resultado dos trabalhos para a próxima reunião do NDE e a comissão pretende trazer ao final de janeiro de dois
mil e vinte e um, alguns professores de cursos que já utilizam o método de competência para contribuírem com o
trabalho de reanálise do PPC. Alex lembrou que o prazo para a apresentação dos trabalhos é setembro de dois
mil e vinte e um. Marcos Paulino apresentou os trabalhos e as propostas da comissão de Curricularização da
Extensão, com previsão de entrega do trabalho final em julho de dois mil e vinte e um. A seguir, agradeceu a
todos os professores partícipes do trabalho. Alex alertou a respeito das cargas horárias obrigatórias e as
considerações que devem ser levadas em conta. Debate sobre o tema. Willer falou sobre as discussões que vêm
ocorrendo acerca da carga horária para os cursos de engenharia. Votação sobre os planos apresentados.
Aprovados por unanimidade. Quarto ponto. Alex apresentou os pontos que devem ser considerados na
construção da nova matriz curricular do curso (documento SEI 1678387). Debate sobre a extensão. Debate sobre
as diretrizes que devem ser consideradas na reconstrução do PPC: 1 – Foco na redução do número de disciplinas



de 32 horas; 2 – Foco nas DCNs; 3-Metodologia de condução das disciplinas; 4 – Esforço por manter no
máximo; 6 disciplinas por semestre; 5 – Manter as disciplinas comuns da área de transportes em todos os
semestres; 6 – Garantia de carga horária mínima para o corpo docente; 7 – Garantia de 10% da carga horária do
curso para a curricularização; 8 – Sugestão dos estudantes; 9 – Atribuições do CREA; 10 – Sermos generalistas;
11 – Parcial ou integral; 12 – Perfil; 13 – Optativas; 14 – Habilidades e competências; 15 – Possibilidade de
EAD;. Alex lembrou que é necessário considerar a opinião dos discentes. Votação da proposta sobre as diretrizes
para a nova matriz curricular. Aprovado com um voto contrário, dois favoráveis e três abstenções. Quinto
ponto. Não foi discutido devido ao término do limite de horário estabelecido. Sexto ponto. Aprovado por
unanimidade. Deu-se por encerrada a reunião às dez horas e dois 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
27/11/2020, às 10:05, 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 27/11/2020, às 10:28, 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 27/11/2020, às 10:30, 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 27/11/2020, às 11:00, 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 27/11/2020, às 11:14, 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 27/11/2020, às 14:29, 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 Marcos Paulino Roriz Junior, Professor do Magistério
Superior, em 27/11/2020, às 15:17, 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 29/11/2020, às 17:55, 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 1694479 e o código CRC FFCF3F3D.

Referência: Processo nº 23070.053195/2020-14 SEI nº 1694479
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