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Aos doze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte dois (12/08/2022), 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, João Paulo Souza Silva, Liosber Medina Garcia, Marcelo Barbosa
César, Michelle Carvalho Galvão da Silva Pinto Bandeira, Rodrigo Pinheiro Tóffano Pereira e Ronny Marcelo Aliaga Medrano. Os
professores Carlos Eduardo Sanches de Andrade, Cin�a Isabel de Campos e Robinson Andrés Giraldo Zuluaga par�ciparam como
ouvintes. Informes: Prof. George informa do o�cio circular nº 67/2022/PROGRAD/UFG, onde o prazo para a entrega da primeira
versão do novo PPC à comissão ACEx foi definido para o dia 31/10/2022 e a aprovação em Conselho Diretor da Unidade para o dia
30/11/2022. Prof. George ainda informa sobre as impressões da reunião com os presidentes de NDE dos cursos da FCT. Prof. João
Paulo informa que na próxima segunda-feira teremos a instalação do concurso público de engenharia hídrica, com avaliações
acontecendo no mesmo dia. Os pontos tratados foram: 1 - Disciplinas opta�vas para o novo PPC, definições iniciais (ponto
solicitado pelo prof. George). Prof. George inicia os debates explicando a situação, onde alguns professores têm preferência das
disciplinas opta�vas serem ofertadas da mesma maneira que temos hoje, com nomes bem definidos, com “disciplinas específicas”.
Informa que teve uma conversa com o prof. Marcos, que acha importante termos disciplinas específicas para podermos criar “trilhas
de conhecimento”. Outros professores já preferem trabalharmos com disciplinas nos moldes de “tópicos especiais”. Prof. João Paulo
explica seu ponto de vista, onde propõe u�lizarmos o modelo de disciplinas no molde de “tópicos especiais”, onde a mesma área
pode ofertar todo semestre conteúdos diferentes. Prof. Cris�ano explica como funciona a inserção das disciplinas “tópicos especiais”
no histórico dos discentes, sendo possível efetuar a mesma disciplina mais de uma vez, uma vez que existe uma complementação de
nome da disciplina, quando cadastrada no sistema para ser ofertada. Prof. Cris�ano considera interessante termos as duas formas de
implementação de disciplinas opta�vas, tão como “tópicos especiais”, tal como disciplinas específicas isoladas, cabendo à cada área
definir a forma de trabalho. Prof. Cris�ano coloca ainda sua preocupação em relação a carga horária dos professores no curso,
considerando que seja interessante reduzir o número de disciplinas opta�vas. Informa que existe um movimento dentro da UFG de
tornar as disciplinas de Núcleo Livre não obrigatórias (questão ainda não definida). Prof. Cris�ano pede ao presidente do NDE reunião
com o presidente do NDE da Eng. Civil sobre as disciplinas ofertadas naquele curso, para consonância com a Eng. de Transportes.
Prof. Cris�ano ainda sugere a criação de uma comissão dentro do NDE para análise da CH dos professores para o NDE ser mais
asser�vo na decisão do número de disciplinas opta�vas. Prof. Rodrigo se expressa preocupado com as informações dadas pelo prof.
Cris�ano, apresenta um diagnós�co de CH da área de Gestão e sugere um estudo semelhante por área (arquivo SEI 3109969).
Considera importante um modelo híbrido, onde cada área defina suas opta�vas, conforme suas demandas. Prof. Cris�ano informa
que até o momento nunca �vemos professores que ficaram sem CH no ano le�vo, que o assunto de eventual remoção de professores
para outros cursos deve ser tratado no âmbito de colegiado. Prof. George considera importante pensarmos que o número dos
professores que atualmente temos reflete o PPC vigente, com CH maior que o futuro PPC. No PPC futuro teremos CH reduzida,
portanto é natural precisarmos de menor CH e mão de obra docente em nível de graduação. Que ainda teremos pós-graduação no
futuro, que demandará CH dos professores. Prof. Ronny considera que é entendimento que precisamos reduzir o número de
opta�vas, que talvez seja necessário criar duas ou mais opta�vas de “tópicos especiais”, conforme definição de cada comissão.
Comenta sobre as possíveis restrições no CREA ao criarmos disciplinas específicas. Prof. João Paulo reflete sobre os comentários
realizados até o momento e comenta sobre o real número de opta�vas atualmente ofertadas, considerando provavelmente ser viável
um modelo híbrido, mas ainda preferindo o sistema de “tópicos especiais”. Informa que ainda teremos um intervalo de tempo de
transição entre PPCs, onde provavelmente os professores ofertarão uma CH excessiva de disciplinas. Prof. Cris�ano sugere que
tenhamos um certo cuidado ao iniciarmos um debate sobre uma possível doação de vagas docentes para outros cursos. Prof.
Marcelo informa que em eventual demanda da coordenação aos professores para ministrar disciplinas, complementando a grade
horária semestral, alguns professores informaram da impossibilidade, em função da CH atualmente exacerbada. Prof. Robinson
considera importante termos debates internos dentro das áreas para a definição mais asser�va da CH. Votação - como trabalharemos
as disciplinas opta�vas: 1 - Apenas como "tópicos especiais", por área; 2 - Como disciplinas específicas isoladas; 3 - Modelo híbrido,
u�lizando disciplinas isoladas específicas e também tópicos especiais, a critério de cada área. Vence por quatro votos a três o item 3.
Prof. João Paulo deixa registrado a necessidade das áreas pensarem no nome das disciplinas a serem criadas, gerando possíveis
restrições no CREA. E que as áreas que criarem disciplinas isoladas, que gerarem restrições no CREA, tomem para si a
responsabilidade de tomar as devidas providências perante o órgão. Prof. Marcelo sugere termos um limitador de CH para a criação
do número de disciplinas opta�vas. Prof. George sugere que esperemos a análise inicial das comissões das áreas. Prof. Ronny então
sugere que tenhamos as seguintes diretrizes: a) evitar restrições no CREA; b) minimizar opta�vas; c) responsabilidade da área sempre
ofertar as disciplinas opta�vas. 2 - A�vidades de extensão para o novo PPC, definições iniciais (ponto solicitado pelo prof. George).
Prof. George sugere encaminhamentos, com a CH de extensão de cada área sendo proporcional à CH atualmente alocada para cada
área em disciplinas obrigatórias. O resumo é (totalizando 424 h): Infraestrutura – 116 h; Planejamento - 116 h; Logís�ca - 32 h;
Tecnologia – 48 h; Gestão – 64 h; Operação – 48 h. Prof. Cris�ano solicitou ao grupo de trabalho da Câmara de Graduação CEPEC, de
revisão do RGCG, que incluam critérios mais obje�vos para serem u�lizados no aproveitamento de ACEx pelos cursos. Considera
importante que, caso insiramos CH de extensão em disciplinas, automa�camente fica necessário ministrar tais disciplinas, pois os
alunos precisam integralizar a CH de extensão. Prof. Marcelo sugere que u�lizemos a planilha apresentada pelo prof. George. Prof.
Robinson sugere que tenhamos apenas uma disciplina de extensão para curso e as demais CH de extensão sejam como ações de
extensão. Este assunto será retomado na próxima reunião. 3 – Con�nuação dos debates sobre a alterações no Regulamento de



Estágio do curso (Ponto solicitado pelo Prof. Cris�ano). Este assunto fica para a próxima reunião do NDE. 4 – Leitura, análise e
deliberação sobre a minuta da ata da reunião corrente. (ponto solicitado pelo prof. George). A ata foi lida e aprovada por
unanimidade. Deu-se por encerrada a reunião às 10 horas. Eu, George Wilton Albuquerque Rangel, professor do magistério superior,
lavrei a presente ata que vai por mim e os demais assinada.

Documento assinado eletronicamente por Ronny Marcelo Aliaga Medrano, Professor do Magistério Superior, em 12/08/2022, às
10:12, 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 12/08/2022,
às 10:13, 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 12/08/2022, às 10:24, 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 12/08/2022, 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 Rodrigo Pinheiro Toffano Pereira, Professor do Magistério Superior, em 12/08/2022, 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 João Paulo Souza Silva, Professor do Magistério Superior, em 26/08/2022, às 11:16,
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 02/09/2022, às 10:20,
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 Marcelo Barbosa Cesar, Professor do Magistério Superior, em 02/09/2022, às 10:37,
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 3109969 e o código CRC 7FC289EA.

Referência: Processo nº 23070.040540/2022-11 SEI nº 3109969
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