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Aos três dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, às catorze horas e catorze minutos, via internet,
reuniu-se o Núcleo Docente Estruturante do Curso de Engenharia de Transportes. Presentes o coordenador
do Curso, professor Willer Luciano Carvalho, os professores George Wilton Albuquerque Rangel, Robinson
Andrés Giraldo Zuluaga e Ronny Marcelo Aliaga Medrano. A pauta da reunião foi: Informes; 1.
Posicionamento acerca da possibilidade da retomada da oferta das disciplinas experimentais oferecidas pelo
Instituto de Química (IQ) aos seus cursos de Graduação de forma remota; e, 2. Análise do processo de
retomada de atividades acadêmicas. A reunião começou com os professores fazendo reflexões e
considerações sobre o momento atual e os desafios do reinício das atividades acadêmicas via internet.
Informe. Não houve. Primeiro ponto. Willer falou sobre o ponto explicando que o IQ solicita
posicionamento do curso acerca das disciplinas experimentais a serem ministradas por via remota.  Alex
questionou sobre a profundidade dos ensaios ministrados aos alunos do curso. Willer respondeu que,
considerando que a química para o curso é muito básica, entende que não haja prejuízo considerável aos
alunos esse tipo de aula. Debate sobre o tema. Votação sobre oferta da disciplina de química experimental no
formato remoto. Votado e aprovado por unanimidade. Segundo ponto. Willer falou sobre as dúvidas dos
docentes e discentes a respeito das normas estipuladas pela Reitoria sobre o retorno das atividades
acadêmicas via remoto e considerou a viabilidade de manutenção da grade horária já formatada para o
semestre que ocorreria de modo presencial, com vista a facilitar a ocorrência das aulas, pois haveria um
horário pré-determinado, o que facilitaria na programação das aulas. Foi salientado o afastamento dos
professores João Paulo Souza Silva, para pós-doutoramento e João Paulo Silva Lima, para doutoramento e,
portanto, faz-se necessário ajuste. A seguir foi feita apresentação da grade horária prevista. Foram feitas
considerações e discussões acerca do assunto e sobre pesquisa realizada a respeito do retorno das atividades
acadêmicas. Willer salientou que a Coordenação e até mesmo a Reitoria não tem e não terá respostas para
todas as questões e questionamentos que serão abertos, mas que o curso deve se submeter às determinações
exaradas pela Reitoria.  Foi levantada a preocupação sobre a oferta excessiva de disciplinas via ensino
remoto. Debate sobre plataformas, métodos e formas de execução das aulas por via remoto. Foi lembrado
que os registros das aulas continuam necessários os lançamentos no SIGAA, como seria feito na forma
presencial. Willer considerou necessário que haja atividades síncronas, para evitar distanciamento entre
professores e discentes e que considera que o NDE deve orientar os docentes nesse sentido, recomendando
que nenhuma aula síncrona deve exceder duas horas consecutivas. Debate sobre o assunto. Foi considerado
que as atividades devem ser síncronas e assíncronas e que os professores devem definir o horário e carga
horária na qual estará disponível para atendimento síncrono aos alunos. Votação sobre disciplinas devem
conter atividades síncronas e assíncronas, e deve ter registrado horário específico de atendimento aos alunos.
Resultado: Aprovado por unanimidade.  George abriu debate às atividades assíncronas e a disponibilização
de livros, tendo em vista a Biblioteca está fechada. Debate sobre o tema. Willer lembrou que os discentes têm
de assinar documento sobre direito de imagem. Foi lembrado que a Universidade está ajudando discentes
com limitação de recursos a adquirirem planos de conectividade e/ou equipamento.  Devido à necessidade de
encerramento o NDE se auto convocou para reunião para o dia quatro de agosto às onze horas, para
continuar o debate deste ponto. Deu-se por encerrada reunião às dezesseis horas e três 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 George Wilton Albuquerque Rangel, Professor do
Magistério Superior, em 19/08/2020, às 10:58, 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 Robinson Andrés Giraldo Zuluaga, Professor do

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm


Magistério Superior, em 19/08/2020, às 11:15, 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 19/08/2020, às 12:00, 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 19/08/2020, às 20:31, 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 19/08/2020, às 21:10, 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 1485160 e
o código CRC 8E4D883C.
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