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ATA DE REUNIÃO Nº 13/2022 - FCT

Aos oito dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte dois (08/07/2022), às oito horas e dez 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, Marcelo Barbosa César, Michelle Carvalho Galvão da Silva Pinto Bandeira,
Rodrigo Pinheiro Tóffano Pereira e Ronny Marcelo Aliaga Medrano. Os professores João Paulo Souza Silva
e Liosber Medina Garcia jus�ficaram ausência. Os professores Carlos Eduardo Sanches de Andrade, Cin�a
Isabel de Campos, Marcos Paulino Roriz Junior e Willer Luciano Carvalho par�ciparam como ouvintes. Os
pontos tratados foram: Informes: Prof. Cris�ano informa que o aluno Adail teve o aproveitamento de
disciplina aprovado pelo CEPEC e colou grau no dia 07/07/2022. 1 - Leitura, análise e deliberação sobre a
minuta da ata da reunião do dia 01/07/2022. (ponto solicitado pelo prof. George). A ata 012/22 da
reunião realizada no dia 01/07/2022 foi aprovada com 1 (uma) abstenção. 2 - Con�nuação da análise das
demandas da área de Operação (ponto solicitado pelo prof. Willer): Prof. Willer apresentou a proposta e
a jus�fica�va da área de Operação, com as opções sugerida pela comissão. A proposta consiste na criação
de 3 disciplinas: operação de sistemas de transportes de carga com 64h teóricas, sem possibilidade de
redução de CH; prá�ca de programação operacional e gestão de sistemas de transportes com 64h
prá�cas com possibilidade de redução para 32h e Métodos e Técnicas para a segurança da mobilidade de
segurança viária também de 64h com possibilidade de redução para 32h. O grupo discute sobre a relação
das disciplinas apresentadas com outras já existentes em outras áreas, o caráter teórico e/ou prá�co das
disciplinas. Neste sen�do o Prof. Willer convida os integrantes de outras áreas para par�cipar das
reuniões da comissão de Operação com o intuito de ajustar esses pontos. Outra possibilidade levantada
foi a opção de inserir carga horária de extensão nas disciplinas. Prof. Willer esclarece as dificuldades
nessa sugestão, como a dificuldade no levantamento dados e o perfil dos docentes. 3 - Análise das
demandas da área de Gestão (ponto solicitado pelo prof. Rodrigo): Prof. Rodrigo apresenta a proposta
da área de Gestão e jus�fica a necessidade da criação e ajuste das disciplinas citadas, como forma de
eliminar restrições junto ao CREA e atender DCNs e portarias do MEC. A área de Gestão demanda de 32h
para a disciplina de segurança do trabalho e 32h para empreendedorismo em Transportes. Prof. George
relembra algumas deliberações anteriores do NDE que pode impactar nas decisões futuras, como a
priorização de disciplinas de 64h e alocação de carga horaria máxima de 25% EaD por disciplina, apenas
para aquelas com CH maior ou igual a 64h. Aprovado por unanimidade a Definição da disciplina de
"Regulação de serviços de Transportes" con�nuar obrigatória no curso.4 - Definição da u�lização do
saldo de CH das disciplinas básicas do curso (160 h). (ponto solicitado pelo prof. George). Aprovado por
unanimidade a Definição de divisão de carga horária com 96h para a área de operação e 64h para a área
de gestão. 5 - Apresentação da área de Tecnologia (ponto solicitado pelo prof. Marcos). Esse ponto será
discu�do na próxima reunião.6 - 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 10 horas e 03 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 08/07/2022, às 14:21, 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
Magistério Superior, em 08/07/2022, às 14:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm


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 08/07/2022, às 14:39, 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 08/07/2022, às 14:54, 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 Marcelo Barbosa Cesar, Professor do Magistério
Superior, em 28/07/2022, às 09:34, 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
28/07/2022, às 10:17, 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 29/07/2022, às 12:41, 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 3033582 e
o código CRC 308616FD.

Referência: Processo nº 23070.034066/2022-99 SEI nº 3033582
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