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Aos dezoito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte um, às nove 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, Paulo Henrique Cirino Araújo e
Robinson Zuluaga e do discente Adail Pereira dos Santos Neto. Os pontos tratados foram: Informes; 1. Análise
e votação da minuta de ata da reunião de 08 de fevereiro de 2021; 2. Análise de aproveitamento de disciplinas;
3. Continuação da análise da 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 apresentou planilha com as pendências de temas
a serem discutidos pelo NDE. Willer falou sobre a planilha apresentada pela Direção na Abertura da Semana de
Planejamento e sobre o seu preenchimento, justificando a não realização da reunião de planejamento. Primeiro
ponto. Minuta aprovada por unanimidade. Segundo ponto. Processo 23070.005607/2021-91. Estudante: Adail
Pereira dos Santos Neto. Professor relator: George Wilton Albuquerque Rangel. O professor apresentou o seu
parecer, informando sobre as consultas que fez à professora responsável pela disciplina no curso de Engenharia
Civil e que a mesma afirmou que não se manifestará a respeito do tema, concluindo desfavoravelmente à
solicitação, em função de divergências entre as ementas das disciplinas. Debate sobre o parecer apresentado.
Votação: item 1 – favorável ao parecer; item 2 – contrário ao parecer, item 3 – abstenção. Resultado: item 1 –
três votos, item 2 – dois votos – item 3 – um voto. Marcelo apresentou sua preocupação a respeito do fluxo das
disciplinas e a oferta de disciplinas tendo em vista às demandas discentes, levantando a necessidade de abrir
cursos de verão e inverno. Debate sobre a questão levantada. O discente questionou sobre outras instâncias de
recurso, foi informado sobre isso e lembrando sobre os prazos para esse fim. Processo 23070.006969/2021-07.
Estudante: Sara Santos de Almeida. Relator: George Wilton Albuquerque Rangel. Foi feita apresentação do
processo, da planilha de equivalência dentro do SIGAA e do parecer, concluindo favoravelmente à solicitação.
Votado e aprovado por unanimidade. Processo 23070.007109/2021-82. Estudante: Heloisa Marques Ribeiro.
Relator: George Wilton Albuquerque Rangel. Foi feita  apresentação do parecer concluindo favoravelmente à
solicitação. Votado e aprovado por unanimidade. Processo 23070.007380/2021-18. Estudante: Asafe Felix
Gomes de Siqueira. Professor relator: George Wilton Albuquerque Rangel. O professor apresentou o parecer,
concluindo favoravelmente à solicitação. Parecer votado e aprovado por unanimidade. Terceiro ponto.
Documento SEI 1809964. Continuação da discussão a partir do artigo trinta e três. Feita apresentação da
proposta. Debate. Deliberação sobre os limites de orientandos em estágio obrigatório, artigo trinta e cinco. 
Votação: item 1 - inserir limite, item 2 - Não inserir limite. Resultado: Item 1 - dois votos, item 2 - três votos.
Votação do parágrafo “V” do artigo trinta e sete. Item 1 - Favoráveis que outros docentes à Coordenação de
Estágio da Engenharia de Transportes (CEET) ministrem a disciplina de Estágio Obrigatório, item 2 - Não
favoráveis. Resultado: Item 1 - três votos, item 2 - dois votos. Deliberação sobre a manutenção da avaliação do
estágio não obrigatório. Item 1 - Manter a avaliação, mesmo em estágio não obrigatório, item 2 - Não manter a
avaliação em estágio não obrigatório. Resultado: item 1 - quatro votos, item 2 - um voto. Debate sobre a
viabilidade de encaminhar e abrir para contribuições do Colegiado. Ficou acordado, entre todos, que o texto será
encaminhado ao Colegiado como informe. Votado e aprovado por unanimidade o texto da proposta. Quarto
ponto. Documento SEI 1810445.  Apresentado o documento a todos. Debate. Foram feitas algumas



contribuições ao documento. Debate paralisado, devido ao horário, na alínea “a” do subtítulo Competências do
Egresso do Curso de Engenharia de Transportes da UFG. Deu-se por encerrada a reunião às doze horas e um
minuto. 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
05/03/2021, 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 Ronny Marcelo Aliaga Medrano, Professor do Magistério
Superior, em 05/03/2021, às 10:40, 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 05/03/2021, às 10:41, 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 05/03/2021, às 11:16, 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 05/03/2021, às 11:54, 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 05/03/2021, às 15:04, 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
05/03/2021, às 15:24, 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 1899462 e o código CRC 86388F3D.

Referência: Processo nº 23070.010272/2021-22 SEI nº 1899462
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