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Aos oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte um, às catorze horas e quatro minutos, via internet,
reuniu-se o Núcleo Docente Estruturante do Curso de Engenharia de Transportes. Presentes o presidente,
professor George Wilton Albuquerque Rangel, os professores Marcelo Barbosa César, Nadya Regina Galo,
Rodrigo Pinheiro Tóffano Pereira, Ronny Marcelo Aliaga Medrano e Willer Luciano Carvalho. Contou com a
participação, como ouvintes, dos professores Carlos Eduardo  Sanches Andrade, Cintia Isabel de Campos e dos
discentes Adail Pereira dos Santos Neto, Asafe Félix Gomes de Siqueira e Rafael Silva Procópio. Os pontos
tratados foram: Informes; 1. Análise e votação da minuta de ata da reunião de 25 de janeiro de 2021; 2. Análise
de aproveitamento de disciplinas; 3. Proposta do novo regulamento de estágio da Engenharia de Transporte
- Documento SEI 1809964; 4. Apresentação da comissão "Competências e habilidades do curso". Documento
SEI 1810445; 5. Apresentação dos resultados das enquetes realizadas pelo NDE. Perfil do egresso. Documentos
SEI 1810170 e 1810178; e, 6. Análise e deliberação das Normas dos Laboratórios do curso. Documentos
SEI 1809939, 1809941,1809951 e 1809954. Informes. George informou que fez consulta à PROGRAD sobre a
forma de análise do aproveitamento de disciplinas e que deve-se ter atenção aos artigos noventa e quatro e
noventa e cinco da Resolução 1557/2017, com alterações em função da pandemia e que deve-se ser analisada a
carga horária total das disciplinas, não colocando em distinção horas práticas e teóricas. Primeiro ponto. Minuta
aprovada com uma abstenção. Segundo ponto. Processo 23070.004537/2021-53. Estudante: Beatriz Oliveira
Leles de Faria. Professor relator: Willer Luciano Carvalho. O professor apresentou seu parecer, concluindo
favoravelmente à solicitação. Parecer votado e aprovado por unanimidade. Processo 23070.004797/2021-29.
Estudante: Jairo Antônio Generoso. Professor relator: George Wilton Albuquerque Rangel. O professor
apresentou seu parecer, concluindo favoravelmente à solicitação. Parecer votado e aprovado por unanimidade.
Processo 23070.005325/2021-93. Estudante: Jairo Antônio Generoso. Professor relator: George Wilton
Albuquerque Rangel. O professor apresentou seu parecer, concluindo favoravelmente à solicitação. Parecer
votado e aprovado por unanimidade. Processo 23070.005314/2021-11. Estudante: Asafe Felix Gomes de
Siqueira. Professor relator: George Wilton Albuquerque Rangel. O professor apresentou o parecer, concluindo
desfavoravelmente à solicitação. Parecer votado e aprovado por unanimidade. Processo 23070.004088/2021-43.
Estudante: Bruna Ferreira de Resende. Professora relatora: Nadya Regina Galo. A professora fez a apresentação
do seu parecer, concluindo favoravelmente à solicitação. Parecer votado e aprovado por unanimidade. Processo
23070.005607/2021-91. Estudante: Adail Pereira dos Santos Neto. Professor relator: George Wilton
Albuquerque Rangel. O professor apresentou o seu parecer, concluindo desfavoravelmente à solicitação. Foi
solicitada que seja feita consulta à professora da disciplina de Pavimentação da Engenharia Civil. Foi feita uma
indagação a respeito do procedimento de atendimento aos discentes e Willer informou que não houve consulta
por parte do NDE ou de qualquer docente a professores do Instituto de Matemática e Estatística e sim um
informe do mencionado curso, via e-mail, aos coordenadores de curso de que estariam fazendo ajustes na
disciplina para que se atendesse às necessidades do PPC dos cursos. Assim, fica suspensa a votação deste
processo, que será analisado na próxima reunião. Questionamento de discentes feito ao Núcleo Docente
Estruturante por e-mail sobre disciplina ainda a ser cursada, se poderia existir o aproveitamento ou não. George
explanou sobre o assunto e a seguir abriu para o debate. Foram feitas duas propostas: item 1- Vamos analisar
solicitações por e-mail; 2 - Não vamos analisar solicitações por e-mail. Votação: item 1 – um voto; item 2 - três
votos; abstenção: um voto. Terceiro ponto. Documento SEI 1809964. Continuação da discussão a partir do
artigo vinte e seis. Debate sobre a carga horária mínima necessária para o discente fazer estágio obrigatório.
Votação da proposta: Alterar a carga horária mínima para cursar estágio não obrigatório para estar cursando o
terceiro período e ter cursado no mínimo um mil e oitenta horas de núcleo comum e/ou núcleo específico.



Aprovado por unanimidade. Paralisado no artigo trinta e dois. Devido ao horário a reunião foi finalizada, às
dezesseis horas e seis 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
18/02/2021, às 10:24, 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 Rodrigo Pinheiro Toffano Pereira, Professor do Magistério
Superior, em 18/02/2021, às 12:38, 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 18/02/2021, às 12:46, 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 18/02/2021, às 14:03, 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 18/02/2021, às 22:08, 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 Nadya Regina Galo, Professora do Magistério Superior, em
18/02/2021, às 22:28, 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 Marcelo Barbosa Cesar, Professor do Magistério Superior,
em 19/02/2021, às 14:57, 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 1866888 e o código CRC 7F497442.

Referência: Processo nº 23070.007600/2021-11 SEI nº 1866888
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