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Aos nove dias do mês de dezembro de dois mil e vinte dois (09/12/2022), às oito horas e quatro 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,  Rodrigo Pinheiro Tóffano Pereira
e Ronny Marcelo Aliaga Medrano. Os professores Michelle Carvalho Galvão da Silva Pinto Bandeira e
Marcelo Barbosa Cesar jus�ficaram a ausência. Os professores: Cin�a Isabel de Campos, Robinson Andrés
Giraldo Zuluaga e Marcos Paulino Roriz Junior par�ciparam como ouvinte. Os pontos tratados
foram: Informes: Prof. Rodrigo informa que ele e a sua discente de TCC Le�cia Gonçalves Silva foram
premiados ontem (08/12) com o segundo lugar de todo o país na categoria melhor TCC/Ar�go do Prêmio
SENATRAN (Secretaria Nacional de Trânsito) 2022 do Ministério da Infraestrutura.  1 - Con�nuação da
definição do fluxo das disciplinas para o novo PPC (ponto solicitado pelo prof. George): Prof. Robinson
retoma o debate, apresentando as considerações e ajustes solicitados pelos professores. Prof. Ronny
enfa�za que o transporte entre campus deve ser analisado pela direção da unidade. Prof. Cris�ano
relembra que a pauta diz respeito a discussão do fluxo e não dos horários específicos em cada semestre.
Prof. Rodrigo sugere realizar a alteração de “Metodologia Cien�fica” com “Ergonomia e Segurança do
Trabalho”. Aprovado com 4 votos favoráveis e 1 voto contrário que Metodologia Cien�fica permanecerá
no 1º período. O grupo discute sobre “É�ca e Sociologia” no primeiro semestre, no entanto, mante-se a
proposta inicial. Prof. George ques�ona sobre a sequência: “Fenômenos de Transportes” e “Hidráulica”, o
NDE confirma estar correto. Prof. Robinson levanta a discussão sobre o “Laboratório de Fenômenos de
Transportes”, porém o grupo fica tranquilizado ao saber que a disciplina será ministrada por professor do
curso e dessa forma existe maior flexibilidade e opções para cumprir os créditos prá�cos. Após o debate
sobre distribuição de carga horária por semestre, o NDE decide manter a proposta inicial de acordo com
o entendimento que os discentes possuirão o período vesper�no para desenvolvimento dos projetos e
a�vidades. Prof. Rodrigo faz considerações sobre formatação e Layout das imagens. Prof. Cris�ano alerta
sobre a oferta de disciplinas de extensão em períodos ímpares, permi�ndo que os alunos se matriculem
em todas elas no mesmo semestre. Prof. Rodrigo enfa�za sobre os desafios que serão enfrentados com a
consolidação das disciplinas no período matu�no (de acordo com a opinião dos alunos). Aprovado por
unanimidade o fluxo de disciplinas. Prof. George enfa�za sobre o prazo de entrega final do PPC e solicita
que os responsáveis de cada subitem se dedique a evolução do trabalho. 2 - Apresentação da proposta
do novo regulamento de TCC (ponto solicitado pelo Prof. João Paulo): Prof. João Paulo apresenta o
documento elaborado pela comissão, formada por Prof. Robinson, Prof. Marcelo e Prof. Daniel, com base
na observância de regulamentos já consolidados e aprovados pelo MEC. Após discussões e divergências
sobre a aplicação do regulamento ao atual e novo PPC, relacionado a fatores administra�vos, melhor
entendimento textual, impactos na transição e oferta de disciplinas, o NDE realiza a votação sobre o
formato do regulamento, sendo:  1 - Texto do regulamento apenas para o PPC atual; 2 - Texto do
regulamento para PPC vigente e futuro; 3 - Dois regulamentos, um para o PPC vigente e um para o PPC
futuro. Aprovado com três votos favoráveis a proposta 2, conforme atual proposta da comissão. A
comissão propõe uma solução administra�va para alocação de carga horária para os orientadores, sendo
que será criada uma disciplina para cada professor. A proposta foi aprovada por unanimidade. A comissão
propõe a votação com relação ao formato do trabalho final, após esclarecimentos fica aprovado com 3
votos favoráveis que o ar�go poderá ser apresentado como trabalho de conclusão de curso.  Esse ponto
con�nuará a ser discu�do em próxima reunião. 3 - Leitura, análise e deliberação sobre a minuta da ata
da reunião corrente (solicitado pelo prof. George). Deu-se por encerrada a reunião às 11 horas e 02



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 09/12/2022, às 11:05, 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 09/12/2022, às 11:09, 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 Liosber Medina Garcia, Professor do Magistério Superior,
em 09/12/2022, às 11:18, 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 11:23, 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 09/12/2022, às 22:37, 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 14/12/2022, às 10:15, 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
20/01/2023, às 09:59, 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 3394089 e
o código CRC 94206153.

Referência: Processo nº 23070.065863/2022-18 SEI nº 3394089
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