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Aos vinte e seis dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte dois (26/08/2022), às oito horas e oito minutos, reuniu-se,
via internet, 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, Marcos Paulino Roriz Junior, Willer Luciano Carvalho e Robinson
Andrés Giraldo Zuluaga par�ciparam como ouvintes. Informes: Prof. George informa que ontem, dia 25/08/2022, das 15 às 16 h,
realizou uma reunião com a Coordenação de A�vidades de Extensão da UFG para �rar dúvidas sobre as possibilidades de se
implantar ACEXs no novo PPC. Mostrou preliminarmente a composição horária do curso prevista para o novo PPC e a equipe da
PROGRAD informou que estava condizente com as norma�vas vigentes. A equipe da PROGRAD foi ques�onada sobre as disciplinas
de núcleo livre, se serão obrigatórias ou não, a PROGRAD informou que ainda não tem maiores informações, mas, mais de 22 mil
pessoas, entre estudantes e servidores devem ser consultados, até o momento, receberam, aproximadamente, oito mil respostas à
consulta disponível no SIGAA. Ques�onado pelo Prof. Cris�ano, Prof. George explica sobre as restrições do curso junto ao CREA e que
o processo está na Reitoria e que não tem mais acesso ao mesmo. Prof. George informa que buscará entrar em contato, também,
com a Coordenação da Engenharia Civil. Prof. João Paulo informa que publicou, oficialmente, a aprovação do candidato do concurso
de Engenharia Hídrica e Dutoviária aplicada a Engenharia de Transportes. Os pontos tratados foram: 1 - Definição da alocação das
disciplinas de economia nas áreas do curso. (ponto solicitado pelo prof. George); Necessário para definir a CH de extensão, caso
sigamos a sugestão de encaminhamento do prof. George de dividir proporcionalmente a CH em relação às disciplinas obrigatórias por
área. Prof. Ronny informa que, como presidente da Área de Planejamento, é mais interessante que as disciplinas de Economia dos
Transportes 1 e 2 estejam juntas na Área de Gestão. Votação. Aprovado por unanimidade. Prof. Carlos ques�ona sobre pré-requisitos
destas disciplinas. Prof. George, informa que não existem pré-requisitos. 2 - Con�nuidade da definição de como trabalharemos as
a�vidades de extensão para o novo PPC (ponto solicitado pelo prof. George); Prof. George apresenta e explica a distribuição da
carga horária do curso, com diferentes cenários e o impacto da extensão. Sinaliza que algumas disciplinas podem ter a incorporação
de extensão em suas grades. Mostrou a preocupação com as salas de aula com a criação de disciplinas obrigatórias e citou
professores que se preocupam com a carga horária. Prof. Rodrigo apresentou a diferença entre a adoção de ACEXs na Geologia e na
Engenharia de Produção. Prof. George informa que o SIGAA está sendo alterado para incorporar as ACEXs. Prof. Willer ques�ona
sobre a carga horária de extensão e que professores devem ser respeitados sobre a ap�dão ou não com extensão. Mostra-se
preocupado com a aquisição de dados por parte de entes externos para viabilizar projetos de extensão e com a obrigatoriedade de
disciplinas de extensão. Prof. George reforça a preocupação com a criação de disciplinas de extensão. Prof. Ronny indica que já faz
ações de medição de tráfego (prá�cas in loco) e que, talvez, isso já seja incorporação de ACEXs em disciplinas. Prof. George esclarece
dúvidas do Prof. Ronny. Prof. Robinson sugere que poderiam ser criadas disciplinas semestrais de extensão como tópicos especiais.
Prof. Robinson discorda de professores que falam que não tem perfil de extensão. Afirma que cada área crie sua extensão e verifique
como os professores as ministrarão. Prof. Cris�ano explica que a apropriação da extensão deve estar explicitada no PPC, de forma
que, fique claro aos discentes. Prof. Robinson propõe que cada área tenha um projeto ‘guarda-chuva’ para inserir ACEXs. Prof.
Rodrigo apresenta suas preocupações com ações de extensão e a não par�cipação de discentes e que poderíamos incorporar
a�vidades frequentes do nosso curso nestas novas disciplinas de extensão. Prof. Marcelo informa que a Área de Logís�ca criou uma
disciplina aplicada a extensão “Rede Logís�ca de Transporte em Prá�ca” que seria ofertada a cada ano. Reforça que o nome pode ser
uma forma de atrair os discentes à extensão e que gostaria de manter a nomenclatura. Prof. Willer informa que o cer�ficado é a
forma de controlar as ações de extensão. Prof. Robinson comenta que as ACEXs serão cobradas, posteriormente e, que é importante
que as áreas estejam atentas a isso. Prof. Cris�ano relata que as áreas devem se comprometer sempre a ofertar as ações de
extensão. Prof. Marcelo e Prof. Robinson divergem sobre a contagem da carga horária nos SICADs dos professores. Professores
George e Cris�ano fazem ponderações. Prof. Ronny pondera sobre a CH de extensão e sobre a preocupação de ser um curso
matu�no. Prof. Willer fala do MAET e de outras ações de extensão que são do curso e não de uma área específica. Preocupa-se que
algumas áreas fiquem sobrecarregadas. O grupo discute sobre o aproveitamento dessas ACEXs por áreas e a divisão de carga horária.
Prof. Rodrigo mostra-se preocupado com a compa�bilização de cer�ficados entre a�vidades complementares, estágios e ações de
extensão. Prof. Marcelo fala da importância da Central de Cer�ficados. Prof. João Paulo mostra-se preocupado com o modelo híbrido,
pondera que devemos optar ou por ações de extensão ou por disciplinas com extensão. Mostra-se preocupado com questões
administra�vas, com os discentes e os pares e que devemos colocar o curso apenas matu�no. Profa. Michelle faz ponderações sobre
o MAET e as formas de se aproveitar a CH e afirma que fará uma planilha sobre aproveitamento de horas. Prof. Robinson ques�ona
sobre a obrigatoriedade de disciplinas de extensão. 3 - Con�nuação dos debates sobre a alterações no Regulamento de Estágio do
curso (Ponto solicitado pelo Prof. Cris�ano); Pelo fim da reunião, o ponto ficou para a próxima reunião. 4 - Disciplinas opta�vas para
o novo PPC, apresentações (ponto solicitado pelo prof. George); Pelo fim da reunião, o ponto ficou para a próxima reunião. 5 -
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 10:05 horas. Eu, Rodrigo Pinheiro Tóffano Pereira, professor do
magistério superior, 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 26/08/2022,
às 10:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de
2020.

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


Documento assinado eletronicamente por Marcelo Barbosa Cesar, Professor do Magistério Superior, em 26/08/2022, às 10:47,
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 26/08/2022, às
10:56, 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 11:17,
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 Ronny Marcelo Aliaga Medrano, Professor do Magistério Superior, em 02/09/2022, às
10:11, 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 Cris�ano Farias Almeida, Professor do Magistério Superior, em 02/09/2022, 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 Michelle Carvalho Galvao Da Silva Pinto Bandeira, Professora do Magistério Superior,
em 02/09/2022, 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.

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 3144497 e o código CRC 21EAE7CF.

Referência: Processo nº 23070.045045/2022-07 SEI nº 3144497
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