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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA

 

ATA DE REUNIÃO Nº 10/2020/2020 - FCT

Aos dois dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, às catorze 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 Carlos Eduardo Sanches de Andrade, Cintia Isabel de Campos, 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 o técnico Iuri Brandão de Souza. Não houve representação discente. Contou com
a presença da professora substituta Fernanda Santana Carvalho. O professor Marcelo Barbosa César e a
técnica Lara Batista Ferreira Pereira tiveram as suas ausências justificadas. Pauta da reunião foi: Informes;
1. Análise e deliberação das minutas 1173156, 1173160, 1173161, 1173165. 1173168, 1173170. A reunião
começou com Willer expondo os motivos desta reunião e desculpou-se pela necessidade de mudança de
horário. Informes. George informou que o DNIT contatou com a finalidade de fazer parceria na área
ferroviária, mas que pretende propor ao órgão a ampliação da finalidade e que considera que todos poderão
contribuir nessa parceria. Willer reforçou a necessidade dessa parceria. Primeiro ponto. Minuta 1173156.
Apresentada a minuta e informou-se que o NDE (ata da 14ª reunião) não fez nenhuma consideração sobre a
mesma. O colegiado também não fez. Minuta 1173160. Apresentada a minuta. Informou-se que a professora
Cintia, participante da CAEX falou sobre o assunto e que o NDE também não fez sugestão para esta minuta.
O colegiado também não apresentou sugestão. Professor Rodrigo considerou que a minuta é vaga e que o
percentual de dez por cento de extensão é muito grande tendo em vista a quantidade de carga horária do
curso. Willer explicou como funciona a extensão e que há várias atividades que os discentes podem realizar
dentro da Universidade que são válidas como extensão, citou as Ligas Acadêmicas como tal. Rodrigo
contestou, questionando se estas não são de ensino. Willer falou que o objetivo das ligas é que sejam de
extensão e que se a Liga do curso não está com esse tipo de ação deve se ajusta. Cintia fez alguns
esclarecimentos acerca da extensão. Willer falou que o NDE deverá analisar e propor ajustes para a extensão
dentro do curso. Rodrigo expressou preocupação de como acontecerá à extensão dentro do curso. Willer
ponderou que o curso deve fazer os ajustes necessários e se adaptar, falou que considera que seja algo bom
para o curso, tendo em vista que haverá maior exposição junto à sociedade. Minuta 1173161 . Apresentada a
minuta e as propostas de alteração feitas pelo NDE: deixar claro que o representante do NDE não deve ser o
coordenador, pois este já faz parte do NDE e o questionamento acerca da obrigatoriedade de reuniões
semanais, tendo em vista à carga horária alta já exercida pelos docentes. Rodrigo questionou a necessidade
do questionamento a respeito da representação do NDE, pois entende que a minuta já é clara a respeito e que
concorda com a posição quanto à obrigatoriedade de reuniões semanais. Willer esclareceu a respeito do
ponto acerca da representação do NDE. George discordou. Willer ponderou que quanto maior clareza em
relação ao texto, melhor. Nadya falou sobre as reuniões semanais e que considera que a proposta não é
somente de reuniões, mas outras atividades também. Willer considera que esta imposição pode gerar excesso
de carga de trabalho. O colegiado manteve a sugestão apresentada pelo NDE.  Minuta 1173165. Apresentada
a minuta e informou que o NDE não apresentou nenhuma sugestão sobre ela. O colegiado também não
apresentou sugestão. Minuta 1173168. Apresentada a minuta e a sugestão feita pelo NDE: implementação da
coordenação geral de Ensino para fomentar a área. Rodrigo questionou se essa coordenação será para a
Unidade ou para o curso. Willer explicou que a proposta é que seja para a Unidade e caso seja aprovada a
proposição, seja discutida no NDE do curso a viabilidade de abrir coordenação de ensino no âmbito do curso.
O colegiado não apresentou sugestão. Minuta 1173170 . Apresentada a minuta e as sugestões feitas pelo
NDE. Willer colocou que o NDE tem a preocupação de institucionalizar a tutoria para que o discente seja
mais bem acompanhado. Nadya considerou que a forma proposta talvez tenha a intenção que o aluno possa
escolher não continuar com a tutoria. Cristiano ponderou que alguns alunos podem achar desnecessária a
tutoria por todo o curso. Rodrigo concordou com o professor Cristiano e que o professor acaba se tornando
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responsável pelo desempenho acadêmico do discente ensejando a possibilidade de processos. Willer
considerou que tendo em vista a abertura de debate sobre esta questão, passaria à votação das minutas já
analisadas para posterior deliberação da última. Votação acerca das cinco primeiras minutas apresentadas.
Resultado: aprovadas por unanimidade. Retornou-se à discussão da última minuta. Willer falou que o curso
já está discutindo sobre a tutoria e que o NDE considera que o acompanhamento em toda a vida acadêmica
seja imprescindível. Ronny apresentou suas preocupações sobre a possibilidade de processos devido às
suscetibilidades dos discentes e que pode haver uma grande quantidade de discente por docente. Cristiano
questionou essa obrigatoriedade de tutoria por toda a vida acadêmica. Willer ponderou que o discente deve
sentir que há a possibilidade de apoio.  Debate sobre o tema. João Paulo falou que a tutoria deverá ser uma
oportunidade e não uma obrigatoriedade e considera que o curso pode fazer uma regulamentação sobre o
tema melhor do que o da Universidade. Rodrigo ponderou que a PRAE deva ser buscada para atender aos
discentes com problemas fora da academia, tendo em vista que não se considera apto a atender aos alunos
nestas questões. Willer falou que os professores devem fazer o encaminhamento. Ronny ponderou que
alguns discentes fazem denúncias e colocam os professores em posições constrangedoras. Nadya demonstrou
preocupação a respeito das obrigações elencadas aos docentes e teme que, em não alcançando a meta,
registrada no documento, o aluno possa entrar na justiça contra o professor, mas que não é contra o programa
de tutoria. Debate sobre o tema. Elizabeth fez alguns esclarecimentos a respeito da PRAE. Willer falou a
respeito dos atendimentos prestados pela PRAE e a seguir colocou em votação a proposta apresentada pelo
NDE: retirada do artigo terceiro. Resultado: sete votos favoráveis; três votos contrários e duas abstenções.
Willer fez a exposição de motivos acerca da limitação da quantidade de discentes por docente. Rodrigo pediu
alteração para técnico em assuntos educacionais. Votação da proposta do NDE: Sugere-se a exclusão do
Artigo 2° e a alínea “c” do artigo 6°: “O tutor atenderá grupo de até 15 estudantes, de maneira a os orientar e
acompanhar a vida acadêmica de cada um”. Tal sugestão se justifica pelo fato de que nem todos os cursos
possuem número suficiente de professores para atender a todos os alunos, e tal limite implicaria na exclusão
de alguns alunos nesse processo de tutoria. Além disso, pelo caráter voluntário da tutoria por parte de
técnicos em assuntos educacionais e docentes, mesmo o curso tendo um número suficiente de professores e
técnicos para atender aos alunos do curso, pode haver um número reduzido de voluntários para o processo de
tutoria, inviabilizando que todos os alunos tenham essa tutoria. Resultado: aprovado por unanimidade.
Votação da proposta do NDE: Sugere-se a inclusão de um artigo que fale que a definição das regras da
implementação dessa resolução caberá ao NDE de cada curso. Tais como número de alunos por tutor, regra
de troca de tutor, etc. Rodrigo solicitou que o debate sobre a tutoria aconteça no colegiado e não somente no
NDE. Willer esclareceu que pelo regimento isto é uma deliberação da coordenação, mas entende que deveria
ser discutida pelo curso e por isso, levou ao NDE que fará algumas sugestões e que serão encaminhadas ao
colegiado, posteriormente, para deliberação. Resultado: nove votos favoráveis; um voto contrário e duas
abstenções. Votação sobre a proposta: Sugere-se a exclusão da alínea “h” do artigo sexto e do parágrafo
único, que trata da apresentação de relatório ao final da tutoria. Como entendemos que o objetivo é o
acompanhamento do discente e não a implementação de horas complementares, consideramos que a
apresentação desse relatório não atende aos objetivos da resolução. Willer explicou a posição do NDE acerca
desse ponto. Resultado: nove votos favoráveis; um voto contrário e duas abstenções. Rodrigo mostrou-se
contrário ao envio da proposta do curso aos órgãos superiores, acerca do assunto, tendo em vista que não foi
apreciada e discutida pelo NDE e o colegiado. George considerou que foi debatida pelo NDE. Rodrigo
colocou que não foi encaminhada ao colegiado para ser lida e avaliada. Cristiano ponderou sobre os
questionamentos a respeito das atribuições do NDE e posicionou-se a favor do trabalho realizado pelo
mesmo. Votação da proposta: encaminhamento em anexo da proposta em discussão no NDE do curso de
Engenharia de Transportes e que pode trazer algumas sugestões para a Comissão de elaboração dessa
resolução. Resultado: oito votos favoráveis; um voto contrário e três abstenções. Willer perguntou se alguém
gostaria de fazer alguma sugestão para a Minuta. Ninguém apresentou sugestão. Willer falou então que
encaminhará à Direção as contribuições feitas pelo curso. Deu-se por encerrada a reunião às dezesseis horas
e dezessete minutos. Eu, Elizabeth Silva de Aguiar, assistente em administração, lavrei a presente ata que vai
por mim e os demais assinada.

Documento assinado eletronicamente por Elizabeth Silva De Aguiar, Assistente em Administração,
em 21/08/2020, às 09:43, 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 George Wilton Albuquerque Rangel, Professor do
Magistério Superior, em 21/08/2020, às 09:48, conforme horário oficial de Brasília, com

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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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 21/08/2020, às 09:51, 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 21/08/2020, às 10:01, 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 21/08/2020, às 10:09, 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 21/08/2020, às 10:24, 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 Carlos Eduardo Sanches De Andrade, Professor do
Magistério Superior, em 21/08/2020, às 16:19, 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 23/08/2020, às 12:58, 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 24/08/2020, às 18:03, 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 06/11/2020, às 10:16,
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 10/11/2020, às 16:20, 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 10/11/2020, às 16:41, 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 10/11/2020, às 16:50, 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 1493807 e
o código CRC 6CB860D3.
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