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Aos quatorze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte dois (14/04/2022), às oito horas e dez
minutos, via internet, reuniu-se, em caráter extraordinário, 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, Marcelo Barbosa
César, Rodrigo Pinheiro Tóffano Pereira e Ronny Marcelo Aliaga Medrano. Os professores Jonas Bertholdi
(Eng. de Materiais) e Gradisca de Oliveira Werneck de Capistrano (Geologia) como convidados. A profa.
Cin�a Isabel de Campos como ouvinte. Contou também com a par�cipação de discentes como ouvintes,
alguns nomes: Sandy, Vinícius e Ângela. A prof. Michelle Carvalho Galvão da Silva Pinto Bandeira
jus�ficou sua ausência. Os pontos tratados foram: Informes - Prof. Marcelo informa que entre os dias
18/04/2022 e 08/05/2022 o prof. Cris�ano estará de férias, de tal maneira que o prof. Marcelo assume
como coordenador de curso. Prof. Marcelo ainda informa que está com planos de criar um projeto
ins�tucional no âmbito de eng. de transportes e convida todos os servidores do curso (professores e
técnicos) a par�ciparem. Ainda informa que estará de férias entre 09/05/2022 e 23/05/2022. Prof.
Cris�ano informa que segunda-feira passada ocorreu a reunião da câmara de graduação, que teve como
pauta a resolução referente a u�lização de CH para disciplinas EAD, de tal modo que temporariamente o
assunto foi deixando em stand-by para maiores estudos. Enquanto isso, segue a resolução atual, com até
20 % de CH em EAD. 1 - Con�nuação dos debates das disciplinas básicas do curso de Eng. de
Transportes para o novo PPC (solicitado pelo prof. George). Prof. João Paulo apresenta um estudo de
três disciplinas: desenho técnico, mecânica aplicada e resistência dos materiais 1 (documento anexo ao
processo). Em relação a disciplina de desenho técnico, a mesma chamaria “Representação gráfica para
Engenharia”, com 80 h, que inclui o emprego de ferramentas computacionais. Para chegar às 80 h, a
proposta é a junção de Resistência dos Materiais 1 (64 h) com Mecânica Aplicada (32 h) para uma única
disciplina com 80 h. Prof. George convida o prof. Jonas do curso de Eng. de Materiais para dar sua opinião
sobre o tema. Prof. Jonas considera a proposta complicada, em função do peso das disciplinas,
possibilidade de aumento da taxa de reprovação, questões de oferta de disciplinas e incompa�bilidade
com outros cursos da FCT. Prof. Cris�ano explica que a proposta é interessante, mas pode complicar a
integração existente atualmente na universidade, pois a proposta foge dos moldes que hoje é ofertada
em muitos cursos da UFG. Prof. Rodrigo considera que a proposta vai contra a diretriz da universidade de
unificação de disciplinas. Prof. Jonas explica das questões de aproveitamento de disciplinas e recomenda
que a ementa unida deveria conter o conteúdo de ambas em separado. Em votação: 1 - Aceitar a
proposta do Prof. João Paulo apenas em relação às disciplinas de Mecânica Aplicada e Resistência dos
Materiais; 2 - Manter como está. Vence por maioria “2 - manter como está”. Prof. George apresenta uma
planilha geral de disciplinas para aprofundamento nos detalhes das disciplinas votadas. Foi realizado uma
análise de pré-requisitos, com base no PPC da Eng. de Materiais. Prof. Ronny expõe sua posição quanto a
questão dos pré-requisitos, que alguns alunos estão chegando em sua disciplina sem os conhecimentos
necessários. Prof. Cris�ano expõe sua posição sobre a questão, que no passado os pré-requisitos estavam
impedindo alunos de avançarem no curso, e que gerará uma demanda muito grande de solicitações de
quebra de pré-requisitos. Em votação o pré-requisito para Mecânica Aplicada: 1 - sem pré-requisito; 2 -
pré-requisito de Geometria Analí�ca. Dois votos em 1; Dois votos em 2; Duas abstenções. Voto de
minerva do presidente em 2. Portanto a disciplina de Mecânica Aplicada fica com pré-requisito de
Geometria Analí�ca. Em debate os detalhes da disciplina de Resistência dos Materiais 1 (RM1). Votação,
Pré-requisitos de RM1: 1 - Sem pré-requisitos; 2 - Física 1, Cálculo 2B, Mecânica Aplicada. 3 votos para 1;
2 Votos para 2; 1 abstenção. Fica sem pré-requisitos a disciplina de RM1. Em debate a disciplina
Fenômenos de Transporte 1 (FT1). Em votação pré-requisitos de FT1: 1 - Sem pré-requisitos; 2 - Pré-



requisitos: Cálculo 3B, Física I; 3 - Pré-requisitos: Cálculo 3B. 3 votos em 3, 3 votos em 1. Voto de minerva
do presidente em 3. FT1 fica com pré-requisito de Cálculo 3B. Prof. João Paulo expõe sua opinião sobre a
CH da disciplina de FT1, sugerindo que seja ofertada nos moldes da Eng. de Materiais. Prof. Cris�ano
expõe sua opinião, considerando importante a prá�ca nessa disciplina. Prof. Jonas propõe a criação de
uma disciplina prá�ca de 32 h, em complementação à disciplina teórica. Em votação a CH da disciplina de
FT1 em três propostas: 1 - 48 h teóricas, nos moldes da Eng. de Materiais e Produção; 2 - 64 h teóricas; 3
- 48 h teóricas e 16 h prá�cas, nos moldes atuais. Vence por unanimidade a proposta 1. É deba�do a
possibilidade da criação de uma disciplina prá�ca de FT1. Prof. George ques�ona o prof. Jonas se é
possível, considerando a parte teórica da Eng. de Transportes, ministrar o conteúdo prá�co em 16 h. Prof.
Jonas aponta possíveis problemas logís�cos com o campus Samambaia. Sobre a criação de uma disciplina
prá�ca de FT1, em votação: 1 - sem prá�ca; 2 - criação de uma disciplina com 16 h; 3 - criação de uma
disciplina com 32 h. Aprovado por unanimidade a opção 2. A disciplina irá se chamar “Laboratório de
Fenômenos de Transporte 1”, com 16 h, com ementa “Classificação de escoamentos. Medidores de
Vazão. Perda de Carga em escoamentos.” e bibliografia conforme FT1. Prof. George ques�ona o prof.
Jonas em relação as disciplinas de cálculo na Eng. de Materiais. Prof. Jonas informa que o curso de
Materiais optou pelo Cálculo 3A. Retomando o assunto da disciplina de desenho técnico, é convidada a
profa. Gradisca. Prof. Rodrigo coloca seu ponto de vista sobre o tema, não alterando a disciplina atual de
Desenho Técnico, sugerindo a criação de uma disciplina de “Expressão Gráfica” de 64 h, com foco em
ferramentas computacionais. Profa. Gradisca explica que a carga horária atual da disciplina de Desenho
Técnico já é apertada e que a disciplina foi pensada de forma unificada entre os cursos da FCT e, também,
UFG, uma vez que alunos de cursos externos à FCT já fizeram a disciplina. Explica como a disciplina é
ministrada, que so�wares específicos não são o foco, mas sim a leitura e interpretação de desenhos
técnicos. Na opinião da Profa. Gradisca o ideal é tentar manter a disciplina como está, de forma unificada,
facilitando a reoferta, criando uma disciplina de núcleo livre ou opta�va para so�wares ou desenho
arquitetônico. Prof. Liosber Medina propõe alterar um pouco a ementa atual das disciplinas de projeto,
adicionando representação gráfica. Prof. Ronny reflete sobre a questão da u�lização dos so�wares, frente
ao mercado de trabalho, pois na opinião do prof., atualmente é um pré-requisito em várias frentes.
Coloca ainda a questão da infraestrutura do campus para reflexão, se realmente teríamos a condição de
ofertar disciplinas dependentes de laboratórios. Profa. Gradisca se propõe reunir com os professores da
Eng. de Transportes, para tentar fazer uma ligação mais efe�va da prá�ca e disciplinas específicas com a
disciplina de Desenho Técnico. Depois dos debates o grupo chega à conclusão que a disciplina con�nua
nos moldes atuais, unificada, conforme está no PPC da Eng. de Materiais. 2 - Leitura, análise e
deliberação sobre a minuta da ata da reunião corrente. (solicitado pelo prof. George). A ata foi lida e
aprovada por unanimidade. Deu-se por encerrada a reunião às 12 horas e 02 minutos. Eu, George Wilton
Albuquerque Rangel, professor, lavrei a presente ata que vai por mim e os demais assinada.

Documento assinado eletronicamente por George Wilton Albuquerque Rangel, Professor do
Magistério Superior, em 14/04/2022, às 12:09, 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 14/04/2022, às 12:20, 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, Professor do Magistério
Superior, em 14/04/2022, às 12:23, 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 Rodrigo Pinheiro Toffano Pereira, Professor do
Magistério Superior, em 14/04/2022, às 13:31, 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 Marcelo Barbosa Cesar, Professor do Magistério
Superior, em 03/06/2022, às 14:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do
art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
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Documento assinado eletronicamente por Liosber Medina Garcia, Professor do Magistério Superior,
em 03/06/2022, às 21:11, 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 Ronny Marcelo Aliaga Medrano, Professor do Magistério
Superior, em 10/06/2022, às 09:04, 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 2835941 e
o código CRC 337B6F59.
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