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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA

 

ATA DE REUNIÃO Nº 23/2021 - FCT

Aos três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte um (03/12/2021), às oito horas e cinco
minutos, via internet, reuniu-se, em caráter ordinário, o Núcleo Docente Estruturante do Curso de
Engenharia de Transportes. Presentes o presidente, professor George Wilton Albuquerque Rangel, os
professores Cris�ano Farias Almeida, João Paulo Souza Silva, Liosber Medina Garcia,
Michelle Carvalho Galvão da Silva Pinto Bandeira e Ronny Marcelo Aliaga Medrano. Prof. Daniel Gama e
Colombo, Prof. Willer Luciano Carvalho e Prof.ª Glenda Maria Colim Messias par�ciparam como ouvintes.
Os pontos tratados foram: Informes: Não houve. 1 - Definição da comissão para aplicação do critério de
alocação de professores em áreas do PPC vigente e novo, e definição de prazo de entrega dos
trabalhos: Após os esclarecimentos sobre as funções da comissão sugerida, o NDE aprova por
unanimidade a par�cipação de membro externo como parte dessa comissão. Posteriormente é aprovado
por unanimidade a comissão que irá alocar os professores nas áreas do PPC, de acordo com os critérios já
estabelecidos, composta pelos Profs. João Paulo, Cris�ano e Willer. A apresentação do trabalho da
comissão será realizada na semana subsequente ao termino da alocação das disciplinas nas áreas
conforme novo PPC (17/12/2021). 2 - Con�nuação do debate sobre o diagnós�co da carga horária das
áreas no curso, com foco para o novo PPC. Prof. George relembra que a alocação de disciplinas em áreas
conforme o PPC atual está concluída e na reunião vigente será realizada a alocação conforme o novo PPC.
Inicia-se a discussão sobre a disciplina: Aspectos econômicos do transportes, o grupo divide opiniões
sobre ser da área Básica, planejamento ou gestão. O NDE aprova com o 1 voto contrário que ela
permanecerá como gestão. Baseado na discussão do item anterior, o NDE aprova com 2 votos contrários
que as únicas disciplinas que serão consideradas básicas serão aquelas das ciências da natureza e/ou
ministradas por professores externos do curso. A disciplina de Engenharia de Tráfego 1 será da área de
planejamento, conforme aprovado por unanimidade. A disciplina de Geologia Básica foi aprovada por
unanimidade como sendo da área de infraestrutura. Introdução à Engenharia de Transportes foi alocada
em planejamento com dois votos contrários. Com dois votos contrários a disciplina de pesquisa
operacional foi man�da em logís�ca. Técnicas de modelagem em transportes foi aprovada por
unanimidade para área de planejamento. A disciplina de Transportes e meio ambiente 1 foi aprovada por
unanimidade como gestão. Engenharia de Tráfego 2 foi aprovada por unanimidade como área de
planejamento. Aprovado com 1 abstenção Projeto de Sistemas de Transporte 2 como área de
planejamento. As disciplinas de Tecnologia Aeroviária, Aquaviária, Ferroviária e Rodoviária foram
discu�das de forma conjunta e o NDE aprovou por unanimidade a permanência na área de infraestrutura.
A disciplina de análise de Redes em Transportes foi aprovada por unanimidade para área de
planejamento. Economia Industrial nos Transportes foi aprovada por unanimidade para área de gestão.
Financiamento de Projetos em Transportes foi aprovada com 1 voto contrário para área de planejamento.
As disciplinas de laboratório de tecnologia foram aprovadas por unanimidade para área de infraestrutura.
Para finalizar o grupo aprovou por unanimidade a alocação total de disciplinas em áreas. 3 - Leitura,
análise e deliberação sobre a minuta da ata da reunião corrente. A ata foi lida e aprovada por
unanimidade. Deu-se por encerrada a reunião às dez horas e 57 minutos. Eu, Lorrany Guilherme Santos,
assistente em administração, lavrei a presente ata que vai por mim e os demais assinada.

Documento assinado eletronicamente por Lorrany Guilherme Santos, Assistente em Administração,
em 03/12/2021, às 11:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por George Wilton Albuquerque Rangel, Professor do
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Magistério Superior, em 03/12/2021, às 11:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por João Paulo Souza Silva, Professor do Magistério Superior,
em 03/12/2021, às 14:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Michelle Carvalho Galvao Da Silva Pinto Bandeira,
Professora do Magistério Superior, em 05/12/2021, às 19:07, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Liosber Medina Garcia, Professor do Magistério Superior,
em 06/12/2021, às 10:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Cris�ano Farias Almeida, Coordenador de Curso, em
16/12/2021, às 08:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

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 2546205 e
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