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Aos vinte e vinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte dois (25/11/2022), às oito horas e sete 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 Cesar, 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, Marcos Paulino Roriz Junior e
Robinson Andrés Giraldo Zuluaga; a técnica Lara Ba�sta Ferreira de Lima par�ciparam como ouvintes. Os pontos tratados
foram: Informes: Prof. George realiza três informes: 1. Não teremos reunião ordinária do NDE na próxima sexta-feira, dia
02/12/2022, previamente cadastrada na agenda do curso, em função da MAET. 2. A pedido do Prof. João Paulo, presidente da
comissão do NDE que trata sobre o desenvolvimento do regulamento de tutoria do curso, uma vez que estamos aguardando
encaminhamentos no âmbito da PROGRAD e da FCT, colocaremos os andamentos dos trabalhos acerca do desenvolvimento do
regulamento interno do curso de tutoria, em espera. 3. Houve um ajuste na CH de ações de extensões, anteriormente definida em
reunião do NDE. Anteriormente havíamos definido a necessidade de 422 h, porém, ao verificar os cálculos, vimos que se aplica 10 %
sobre o fluxo curricular obrigatório, desconsiderando as a�vidades complementares, o que resultou em 411 h (11 h). Também
encontrou-se outro erro ao dividir a CH total de extensão entre ações e disciplinas, pois foi considerado apenas 160 h em disciplinas,
esquecendo-se das 16 h já existentes em Desenho Técnico, elevando esse número para 176 h de extensão em disciplinas. Assim, a CH
de ações de extensão reduziu de 262 para 235 horas. Ao fim, �vemos uma redução de 27 h nas ações de extensão obrigatórias (11 h
+ 16 h). Das 235 h, tem-se as seguintes divisões por área: Infraestrutura passa de 100 para 90 h; Planejamento de 90 para 80 h;
Tecnologia de 33 para 30 h; Operação de 39 para 35 h. Após solicitação, Prof. George esclarece sobre o novo cálculo. 1 - Definição do
fluxo das disciplinas para o novo PPC: Prof. George introduz a pauta e Prof. Cris�ano complementa o intuito e histórico da
apresentação. Prof. Robinson enfa�za que a alocação de disciplinas e do fluxo no novo PPC é apenas uma forma de analisar a
viabilidade de definição do curso em turno matu�no. Após a retomada da apresentação a Profª Cin�a demonstra preocupação com a
alocação das disciplinas de extensão, uma vez que a logís�ca do novo campus não favorece o compar�lhamento no mesmo dia com
outras disciplinas. Prof. Cris�ano aponta pontos posi�vos e nega�vos, de acordo com as percepções de outros gestores experientes
que já pensaram em adotar o turno sugerido. Após discussão fica aprovado por unanimidade que o novo PPC será desenvolvido com
base na oferta de disciplinas 100% no período matu�no. Com a aprovação, o Prof. Robinson apresenta a proposta de fluxo e alocação
de disciplinas por semestre já enfa�zando como pensou em acolher as propostas dos professores, por e-mail,  e levantando opções
para possíveis problemas, principalmente relacionado ao deslocamento dos discentes. Profª Michelle e Prof. Cris�ano enfa�zam
fatores que culminam na alteração dos dias de oferta das disciplinas (dentro do mesmo período). O grupo discute sobre o impacto da
alocação de disciplinas opta�vas nos úl�mos períodos do curso. O assunto em questão será retomado em próxima reunião do NDE. 2
- Leitura, análise e deliberação sobre a minuta da ata da reunião corrente. (ponto solicitado pelo prof. George). Deu-se por
encerrada a reunião às 10 horas e 05 minutos. Eu, Lorrany Guilherme Santos, assistente em administração, lavrei a presente ata, que
depois de lida, se julgada conforme, será aprovada e assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por Lorrany Guilherme Santos, Assistente em Administração, em 25/11/2022, às 10:06,
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 25/11/2022,
às 10:08, 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 25/11/2022, 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 Rodrigo Pinheiro Toffano Pereira, Professor do Magistério Superior, em 25/11/2022, às
11:03, 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 25/11/2022, às
15:34, 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 João Paulo Souza Silva, Professor do Magistério Superior, em 09/12/2022, às 11:24,
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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A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
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