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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA

 

ATA DE REUNIÃO Nº 07/2020 - FCT

Aos vinte e nove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, às nove horas e cinco minutos, via internet,
reuniu-se em caráter extraordinário, o Colegiado do Curso de Engenharia de Transportes. Presentes o
coordenador do curso, professor Willer Luciano Carvalho, a secretária Elizabeth Silva de Aguiar, os
professores Cíntia Isabel de Campos, Cristiano Farias Almeida, George Wilton Albuquerque Rangel, João
Paulo Souza Silva, Liosber Medina Garcia, Marcelo Barbosa César, Marcos Paulino Roriz Júnior, Nadya
Regina Galo, Robinson Andrés Giraldo Zuluaga, Rodrigo Pinheiro Tóffano Pereira e Ronny Marcelo Aliaga
Medrano; e os/as técnicos/as Lara Batista Ferreira Pereira e Iuri Brandão de Souza. Não houve representação
discente. Os professores Alex dos Santos Mota e Paulo Henrique Cirino Araújo justificaram suas ausências.
 Contou também com a participação da professora Fernanda Santana Carvalho. A pauta da reunião
foi: Informes: 1. Definição do perfil para técnico de nível “E” e análise do currículo do servidor Rafael
Sobrinho Mendanha; 2. Processo de alternância das coordenações dos laboratórios.  Informes: Willer
informou que a partir de hoje será postado o link das reuniões do NDE e Colegiado, na convocação da
reunião. Avisou que está programando uma reunião do NDE com o grupo que planeja a EaD dentro da
Universidade e outra para discussão das DCNs e quando tiver as datas todos serão comunicados. Avisou que
houve mudanças no PIBIC neste próximo biênio em razão da pandemia. Cintia consultou aos demais sobre
uma live da UFG que está programada para ser usada no Espaço das Profissões e que são necessários dois
professores para a mesma e perguntou quem se habilita. Willer falou que isto é deliberação, portanto precisa
ser ponto de pauta. Adição de ponto de pauta: 3. Indicação de professores para live da Universidade.
Aprovado por unanimidade. Primeiro ponto. Willer falou sobre o ponto informando que a solicitação advém
do interesse do servidor na remoção para Aparecida de Goiânia, tendo em vista que ele mora na cidade.
Disse que analisou o currículo e considerou que tem um bom perfil, tendo em vista que ele é especialista em
TI e isso será uma demanda futura para os laboratórios e o momento está incerto e sem perspectiva de
concurso. Marcelo sugeriu então a discussão para o chamamento do próximo colocado no concurso de nível
“D”. Willer considerou que isso deverá ser discutido posteriormente. Marcos Paulino considerou que o perfil
desejado é de um técnico da área de transportes. Elizabeth informou que em concurso de técnico
administrativo não há análise de currículo. Willer salientou que se deve pensar primeiramente no curso. Lara
considerou que o concurso faz uma avaliação do conhecimento. Ronny concordou com o professor Marcos
Paulino e questionou se o servidor atende às necessidades do curso, lembrando também que ninguém entrará
com todas as habilitações necessárias e que ele vai aprendendo junto com o trabalho. Willer lembrou os
tempos incertos que estamos vivendo e que o perfil é bom, mas que se deve conversar primeiramente com o
servidor para definir se haverá a remoção. Robinson questionou se há o perfil no concurso e se preocupa com
o risco de não conseguir contratar outro servidor. Elizabeth também colocou que as perspectivas não são
boas, que o servidor pode ser treinado para atender às demandas do curso e a que necessidade de
profissionais de TI terá um aumento muito grande. Cristiano fez um balanço geral e avaliou que se o
candidato for capaz de trabalhar em gestão pode contribuir. Marcos Paulino avaliou que a premência da
situação não pode levar a decisão precipitada. Willer falou que a construção de um laboratório pode ser
conseguida através de projeto de pesquisa. Marcelo falou que devemos considerar o momento atual.
Elizabeth alegou que a Geologia trouxe uma profissional que faz laminação e ainda não tem laboratório para
isso e que por paradoxal que seja, é mais fácil montar um laboratório do que fazer um concurso. João Paulo
falou que mesmo que demore e mesmo na perspectiva de talvez não se tenha o concurso, deve-se assumir o
risco e esperar, afirmando que o perfil desejado não é apenas na área de informática, em se tratando de cargo
de nível superior. Falou também que se deve ter um perfil ligado ao curso de Engenharia de Transportes.
Nadya concordou com o professor João Paulo, mas que pode ser considerada a vinda do técnico. George
concordou com os professores Marcos Paulino e Nadya. João Paulo colocou que o perfil deve atender a todas
as áreas do curso e que o curso não poderá obrigá-lo a se adaptar às suas necessidades e não concorda com a
vinda do servidor. Willer colocou que o perfil do candidato atende ao curso, mas há discordância em relação
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ao nível. Cristiano questionou se há possibilidade de um concurso para breve. Willer respondeu que não.
Ronny lembrou que o desenvolvimento de software não é tarefa para uma única pessoa e que o candidato
teria que se dedicar cem por cento do seu tempo para tal. Votação pela remoção do servidor. Resultado: cinco
votos favoráveis, cinco votos contrários e quatro abstenções. Willer pediu mais discussão para nova votação.
Lara argumentou que é temerário que se tome uma decisão baseada no receio de não haver um novo
concurso e isso pode comprometer o futuro do curso. Willer concordou com a Lara salientando que este
momento realmente é diferente dos anteriores. Rodrigo questionou se a aprovação da vinda do servidor
tiraria a possibilidade de haver outro no nível “E”. Willer afirmou que essa discussão deverá ser feita em
outro momento. Marcos Paulino pontuou que se deve procurar alguém que atenda ao curso como um todo.
Willer falou que é inevitável que algum laboratório fique sem técnico. Aberta nova votação: cinco votos
favoráveis, seis votos contrários e três abstenções. Willer então falou que será discutido em outro momento o
perfil e solicitou aos responsáveis pelos laboratórios que tracem o perfil desejado. Segundo ponto. Willer
falou que não deseja que este ponto seja deliberado neste momento, para que todos possam pensar primeiro,
fazendo algumas observações. Sugeriu alguns pontos: que haja uma regra única para todos os laboratórios
com limitação de duas ou três gestões seguidas, para obrigar alternância e oportunizar a todos a serem
coordenadores; que seja multiusuário, sendo preferencialmente para uso dos estudantes e não exclusivo a
eles; que o curso já tem linhas de pesquisa definidas e os laboratórios devem seguir esse planejamento;
colocação das áreas de atuação dos laboratórios; serem pensados prioritariamente para atendimento às
disciplinas do curso, não impedindo o uso para pesquisa, mas que a prioridade deles deve ser o ensino;
criação de regras no qual possibilite o uso de todos os equipamentos por todos, submetidos à gestão da
coordenação do laboratório, mesmo os adquiridos por projetos de pesquisa, ressalvado que, durante a
vigência do projeto, estes itens serão de uso exclusivo do mesmo, os quais, ao final do projeto, se tornarão
patrimônio da Universidade, não fazendo parte dessa disponibilização geral, aqueles que sejam de uso
pessoal do professor coordenador do projeto. Chamou a atenção para os documentos relacionados aos
laboratórios, considerando que houve uma confusão na elaboração dos mesmos e sugeriu que sejam
documentos separados, para que, em caso de mudança em alguma das partes, não precise ser alterado todo o
documento, exemplificou os documentos: concepção (estrutura, área de atuação), infraestrutura e normas.
Lara questionou a respeito da coordenação de laboratórios. Willer respondeu que as coordenações foram
apresentadas no Conselho Diretor e que será feita portaria de designação. Robinson corroborou a necessidade
e conveniência de se produzir mais de um documento e acredita que se deve fazer um documento especial
para estrutura, tendo em vista que eles estão submetidos à disponibilização de recursos e afirmou que gostou
da proposta da professora Nadya, a respeito da unicidade da regra de renovação das coordenações, a qual
acredita que deve ser uma regra do curso para esta situação. Cristiano afirmou que foi debatido no grupo
ligado aos laboratórios que as regras devem ser discutidas e avaliadas no NDE de forma conjunta e procurar
a transversalidade e complementariedade dos laboratórios e que todas as disciplinas que necessitem de
laboratório, sejam contempladas como tais.   Nadya concordou que os laboratórios sejam disponibilizados a
todos, mas que se deve ter cuidado no seu uso, evitando-se o uso indevido e concordou com o professor
Robinson com relação à diferenciação entre orçamento e normas. Willer, também manifestou sua
preocupação no uso desses equipamentos, lembrando que o CPF do professor responsável é que fica no
cadastro de responsabilização pelos equipamentos até a finalização do projeto. Rodrigo levantou a questão de
que nem todos os coordenadores de laboratório estão no NDE e que este grupo já está em trabalho de revisão
do PPC e das novas rotinas de aulas e questionou como ficariam os laboratórios entre as mudanças. Willer
lembrou que os laboratórios foram construídos para atender às disciplinas e que considera difícil haver uma
mudança drástica em relação a elas que invalidaria os documentos e que os coordenadores enviariam os
mesmos ao NDE e este avaliaria, mas não faria nenhuma alteração sem a manifestação destes, lembrando
que o link de participação no NDE está disponível na agenda do curso e que os coordenadores estão
convidados a participar da reunião da mesma. Rodrigo falou que contribuiu com a professora Nadya na
construção do documento do LPT e considera que ele atende às demandas, mas é difícil fazer um
planejamento tendo em vista as incertezas da utilização futura. Willer concordou afirmando que os
documentos não podem ser engessados, para que todos tenham a oportunidade de utilizá-los. Cristiano
enfatizou que os documentos foram construídos de forma independente de outros maiores para que tenham
maior flexibilidade e adaptabilidade. Willer falou que o MEC exige que cada laboratório tenha seu próprio
documento. Robinson questionou sobre o processo de aprovação dos documentos. Willer respondeu que a
proposta é de avaliação do NDE do documento e posteriormente encaminhamento aos coordenadores para
reavaliação e após, ao Colegiado para aprovação e a seguir sugeriu que se crie uma comissão com os
coordenadores dos laboratórios para avaliarem os documentos e posterior encaminhamento ao Colegiado.
Robinson enfatizou que as reuniões do NDE são abertas à participação de todos havendo restrição apenas na
votação e que em alguns momentos são convidadas pessoas para contribuírem com uma determinada
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discussão. Questionou sobre o procedimento de análise de compras para os laboratórios, acreditando que não
seja uma atribuição do NDE. Cristiano esclareceu que a sua proposta tem por finalidade a discussão no NDE
tão somente a parte de concepção dos laboratórios. Marcos Paulino chamou a atenção para o foco inicial do
ponto de pauta da discussão que seria a rotatividade das coordenações dos laboratórios. Willer colocou que,
falou no início da reunião, isto não seria mais um ponto de deliberação, mas de discussão. Rodrigo
questionou se os laboratórios são uma atribuição do NDE. Willer afirmou que sim, uma vez que eles são
ferramentas de ensino e todas as questões de cunho pedagógico são de atribuição do NDE. Cristiano falou
sobre a discussão da rotatividade das coordenações dos laboratórios e que sugeriu a discussão sobre os
documentos de criação dos laboratórios. Robinson falou que os coordenadores dos laboratórios farão análises
da parte administrativa, já que a concepção é uma atribuição do NDE. Willer esclareceu que as atribuições do
NDE são regulamentadas pela Universidade. Votação da proposta: análise dos documentos de concepção dos
laboratórios a serem feitas pelo NDE. Resultado: sete votos favoráveis, quatro votos contrários e três
abstenções. Lara questionou se a coordenação dos laboratórios é restrita aos docentes ou os técnicos poderão
ser coordenadores. Willer afirmou que em princípio é para ser aberto a todos, mas que ainda não houve um
debate final. Robinson esclareceu que este documento é para ser deliberado no Colegiado. Willer esclareceu
que o NDE não deliberará o documento de concepção dos laboratórios, haverá somente uma discussão e
proposição que será apresentada, discutida e votada no Colegiado. Marcelo reforçou essa posição. Willer
esclareceu que o NDE é uma instância criada pela Universidade e o Colegiado é uma instância criada pelo
curso, não existindo na estrutura da Universidade, mas existe para que haja ampla participação de todos.
Marcos Paulino falou que o MEC observou que o NDE estava pouco atuante. Cristiano reforçou a posição do
NDE. George considerou que há necessidade da participação dos coordenadores de laboratórios na reunião
do NDE que tratará dos documentos relativos aos laboratórios.  Willer falou que o Colegiado não é uma
instância reconhecida na Universidade e que as deliberações devem ser feitas no NDE, mesmo que o curso
leve alguns pontos para votação no Colegiado. Robinson lembrou que o Colegiado pode questionar as
decisões tomadas pelo NDE e que o curso simplesmente respeita os Regulamentos da Universidade. Ronny
falou sobre o processo de construção do documento para o laboratório que coordena e perguntou sobre o
prazo de término da análise. Willer afirmou que está esperando a entrega de todos os documentos e após dará
uma data. Terceiro ponto. Willer falou sobre o assunto e perguntou se alguém se dispõe a participar. Após
um tempo sem manifestação,  colocou-se à disposição. Cíntia explicou como se dará a live. Cristiano
também se disponibilizou. Willer chamou à reflexão de todos, nas vezes em que se busca apoio em algum
trabalho a ser realizado e ninguém se dispõe. Cristiano perguntou sobre a data de realização da live. Cíntia
afirmou que está aguardando retorno com a marcação da data. Deu-se por encerrada às onze horas e
cinquenta e oito minutos. Eu, Elizabeth Silva de Aguiar, lavrei a presente ata que vai por mim e os demais
assinada.

Documento assinado eletronicamente por George Wilton Albuquerque Rangel, Professora do
Magistério Superior, em 26/06/2020, às 10:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Elizabeth Silva De Aguiar, Assistente em Administração,
em 26/06/2020, às 10:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Rodrigo Pinheiro Toffano Pereira, Professor do
Magistério Superior, em 26/06/2020, às 10:46, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Liosber Medina Garcia, Professor do Magistério Superior,
em 26/06/2020, às 11:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Marcos Paulino Roriz Junior, Professor do Magistério
Superior, em 26/06/2020, às 13:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Barbosa Cesar, Professor do Magistério
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Superior, em 26/06/2020, às 13:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Cin�a Isabel De Campos, Professora do Magistério
Superior, em 27/06/2020, às 16:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Alex Mota Dos Santos, Professora do Magistério
Superior, em 29/06/2020, às 13:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Paulo Henrique Cirino Araujo, Professor do Magistério
Superior, em 29/06/2020, às 14:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Robinson Andrés Giraldo Zuluaga, Professor do
Magistério Superior, em 29/06/2020, às 14:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Nadya Regina Galo, Professora do Magistério Superior,
em 29/06/2020, às 15:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Willer Luciano Carvalho, Professor do Magistério
Superior, em 30/06/2020, às 22:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por João Paulo Souza Silva, Professor do Magistério Superior,
em 01/07/2020, às 10:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Lara Ba�sta Ferreira Pereira, Técnico, em 06/07/2020, às
16:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Iuri Brandao De Souza, Técnico, em 23/10/2020, às 10:29,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Cris�ano Farias Almeida, Professor do Magistério
Superior, em 23/10/2020, às 11:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Ronny Marcelo Aliaga Medrano, Professor do Magistério
Superior, em 24/10/2020, às 15:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

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 1400479 e
o código CRC 2E716FD3.
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