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To: Carlos Bazilio <carlosbazilio@gmail.com>, ictpurouff <ictpurouff@googlegroups.com>, ict <ict@puro.uff.br>,
Sidney Luiz De Matos Mello <smello@id.uff.br>
Cc: "Antônio Espósito Jr." <dfm@puro.uff.br>, Cícero Mauro Fialho Rodrigues <fialhorodrigues@gmail.com>,
ronconi <ronconi@preuni.uff.br>, ramiro marcos <dramiro3@gmail.com>, departamento puro
<depinter@vm.uff.br>, Hildeberto Vieira Martins <betohvm@globo.com>, André Cotta <agcotta@gmail.com>,
COORDENAÇÃO SERVIÇO SOCIAL  PURO/UFF coordenação <coordenacaosspuro@gmail.com>,
Coordenação Psicologia do PURO <coordpsipuro@gmail.com>, COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM DO
PURO 2009 <enfepuro@gmail.com>, Sandra Chaves <sandrachaves2011@gmail.com>, cerbino Cerbino
<cerbino@uol.com.br>, Danilo Artigas <daniloartigas@gmail.com>, Coordenacao Computacao Rio das Ostras
<rgc@vm.uff.br>, Edwin Mitacc <emitacc@gmail.com>, Edwin <rgn@vm.uff.br>, Antônio Espósito
<aespositojr@gmail.com>, Flavia Bernardini <fcbernardini@gmail.com>, Iara Tammela
<iaratammela@gmail.com>, dalessandrosoares Vianna <dalessandrosoares@yahoo.com.br>, Hebe Freire
<hebe_freire@uol.com.br>, paulinhomariano Ramos <paulinhomariano@bol.com.br>, Binote Binote
<binote@gmail.com>, leandroromiti Romiti <leandroromiti@yahoo.com.br>, Luiz Heleno Duque
<luiz.heleno.duque@gmail.com>, Walter Pinheiro <walter@vm.uff.br>
Prezados colegas,
Há mais de um ano, desde que foi criada a comissão do CUV para estudar o fim dos Polos, que temos
discutido ou tentado discutir o processo de reestruturação do PURO nesse contexto. O professor Bazilio, na
ocasião, ainda como diretor do Polo, promoveu algumas ações nesse sentido, além de criar um grupo de
trabalho para estudar e apresentar propostas de reestruturação a serem encaminhadas para a comissão do
CUV. Eu, Bazilio, Flavia e Duque, como representantes da computação, engenharia e direção do ICT nesse
GT, construímos e apresentamos, no colegiado do ICT e no GT, uma proposta de estrutura administrativa
para dar conta da situação ímpar do nosso Polo, onde todos os recursos são compartilhados pelas duas
unidades. Essa proposta foi apoiada pelos técnicos administrativos e rechaçada pelos demais integrantes
do GT, representantes do RFM e do IHS. Depois de um longo e doloroso embate foi acatado que nossa
proposta seria encaminhada à comissão do CUV. Não obstante, quando a comissão se reuniu, integrantes
do IHS e do RFM entregaram um abaixoassinado contrário à proposta. Em conseguinte, a minuta de
resolução encaminhada pela comissão e aprovada pelo CUV, apenas revogava a resolução 323, de criação
dos Polos, e não apresentava nenhuma estrutura alternativa de administração em seu lugar. Assim, nos
vimos, com essa decisão, em um vácuo administrativo, onde não havia setores, cargos, hierarquias ou
responsabilidades definidas, para dar conta de toda a estrutura comum: um verdadeiro caos. Me admira,
assim, que o RFM resolva organizar agora um debate urgente sobre reestruturação no Polo, "comunicando"
os nomes das autoridades que estarão compondo a mesa para prestar informações. Informo, contudo, que
não estarei presente, dado que o prefeito universitário e o assessor de interiorização também informaram
que não virão. Com o fim do conselho do Polo, os únicos fóruns legítimos e representativos de deliberação
são os colegiados das unidades, e os acordos e decisões administrativos devem ser tomados pelos seus
diretores. Nesse sentido, o ponto de reestruturação do Polo foi amplamente debatido na reunião de maio do
colegiado do ICT, sendo novamente pautado no mês de junho, para deliberação de proposta a ser
encaminhada ao assessor de interiorização da UFF. Lamento que a chefia do RFM não tenha comparecido à
reunião, nem encaminhado proposta para apreciação. A proposta aprovada pelo colegiado foi a de divisão
imediata do espaço físico entre as duas unidades, em prédios separados, em defesa da autonomia plena
das unidades, ficando, preferencialmente, o ICT no prédio multiuso e o IHS no prédio atual. O fórum de
diretores de unidades, da mesma forma, visando a garantia de autonomia plena das unidades, aprovou
uma moção de apoio à definição do espaço físico, com sedes próprias, para as unidades de Rio das
Ostras. Por iniciativa da administração central da UFF, também tivemos ontem uma segunda reunião sobre
definição de espaços físicos no Polo, no gabinete do vicereitor, eu, o prof. Ramiro, o prof. Cícero e o prof.
Sidney, com participação dos professores Walter, Antonio e Flavia. Ainda não chegamos a um consenso
sobre o assunto, e aguardo os próximos desdobramentos da questão. Da mesma forma, também sigo na
expectativa do encaminhamento que será dado ao ponto de "criação do departamento de ciências básicas,
com participação de professores do RIR e do RFM", que já foi aprovado no âmbito desses departamentos,
pautado no colegiado do IHS, porém ainda não trazido à direção do ICT e ao seu colegiado.
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Atenciosamente,

Em 26 de junho de 2013 15:53, Carlos Bazilio <carlosbazilio@gmail.com> escreveu:
Prezado prof. Antônio (cc: diretores, chefes de depto, coordenadores e chefes técnicoadministrativos),
Tomei ciência do memorando que você encaminhou para a direção do Polo e ia respondêlo de imediato
dizendo que concordaria em participar se as direções de unidade concordassem juntas com esta forma de
discussão e para os temas elencados. Digo as direções acadêmicas, pois são elas que, principalmente,
representam a comunidade acadêmica do Polo. Qualquer outra forma de organização que envolva apenas
uma, ou nenhuma, estará sujeita a ser intitulada de tendenciosa ou não tão representativa.
A frente da direção do Polo tentei, há mais de *1 ano atrás*, iniciar este processo. A divisão do transporte
é um fato que comprova essa iniciativa. Curiosamente agora, após o CUV aprovar o fim das direções de
Polo, alguns alardeiam que temos que nos preocupar urgentemente com esta questão. Francamente, acho
isso um absurdo.
Na minha humilde opinião, a reestruturação do PURO só ocorrerá *bem* se for de comum acordo entre as
unidades. Infelizmente a organização deste evento desperdiça uma boa oportunidade de estimularmos este
acordo entre as unidades, pois este foi elaborado sem a chancela destas (pelo menos só vejo a assinatura
da chefia do seu departamento).
Outras questões que observo são a não consulta prévia dos que comporão o fórum para viabilizar agenda,
a equalização do conteúdo compatível com o tempo disponível, a definição de formato do debate, a
ausência dos técnicos e discentes. Para exemplificar, liguei há pouco para os profs. Cícero e Ronconi e
ambos *não* poderão estar presentes. Sendo eles não moradores de Rio das Ostras, deveríamos priorizá
los e, por que não, prestigiálos como anfitriões que somos, pois nunca vimos representantes da reitoria
tão presentes em nosso Polo. Independente do quanto estamos avançando, isso é uma demonstração
clara da preocupação deles com as nossas questões.
Então sugiro que, de forma a aproveitarmos a iniciativa e realizarmos um trabalho produtivo, eficaz, que
esta proposta seja encaminhada às unidades e ambas possam se posicionar e dar suas contribuições
para que um evento como esse possa ocorrer e trazer frutos.
Atenciosamente,
Bazilio
P.S.: Eu estou com uma gripe forte desde domingo e ainda não consegui ir ao Polo essa semana. Não sei
como estarei amanhã e se conseguirei ir. Caso alguém deseje falar comigo pessoalmente, meus telefones
pessoais e emails continuam os mesmos, mas dêem preferência pelo email pois estou tentando não falar
muito.
Em 21/06/2013, às 22:07, Antônio Espósito Jr. escreveu:

Senhor Diretor do Pólo Universitário de Rio das Ostras
Professor Carlos Bazilio Martins
Servirmonos do presente, para convidálo a compor a mesa de debates do
Fórum: ?REESTRUTURAÇÃO DO PURO: CAMINHOS E DESAFIOS?, como
autoridade competente, a ser realizado em 27/06/2013, quinta feira, das 14h
às 16h, no saguão principal do PURO, juntamente com os Professores:
Antõnio Espósito Júnior, Cícero Mauro Fialho Rodrigues, Marcelle de Sá
Guimarães, Mário Augusto Ronconi e Ramiro Marcos Dulcich Piccolo para
esclarecimento dos tópicos listados abaixo:

Criação de novas unidades;
Divisão dos departamentos;
Prédios multiuso, moradia estudantil, SPA (Realidades);
Construção dos novos blocos: A, B e C (Metas);
Divisão do patrimônio existente;
Divisão de pessoal (funcionários);
Instalação: aluguel de contêineres, salas externas etc;
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ZEN.
Esse Fórum tem como objetivo esclarecer a comunidade acadêmica sobre a
presente realidade administrativa, estrutural e de funcionamento, de modo a
garantir a manutenção da qualidade na qualificação de nossos alunos;
futuros profissionais das áreas exatas e da terra, humanas e saúde, em
busca de encontrar um caminho eficaz que promova melhorias em nossas
condições de trabalho no PURO.
Sua presença será de significativa relevância para dar ciência da realidade a
cerca dos tópicos abordados, para toda comunidade acadêmica.
Público alvo:
Alunos, Professores e Servidores técnicoadministrativos de Rio das Ostras.
Realização:
Departamento de Física e Matemática
Pedimos a gentileza de confirmar a sua participação através deste endereço
eletrônico: dfm@puro.uff.br
Consta, em anexo, cópia do memorando original.
Atenciosamente.
Antônio Espósito Jr.
Chefe do Departamento de Física e Matemática
Polo Universitário de Rio das Ostras
Universidade Federal Fluminense

Esta mensagem foi verificada pelo sistema de antivírus e
acreditase estar livre de perigo.
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Marcelle de Sá Guimarães
Diretora do Instituto de Ciência e Tecnologia
UFF  PURO

Você está recebendo esta mensagem porque se inscreveu no grupo "Instituto de Ciência e Tecnologia /
PURO / UFF" dos Grupos do Google.
Para cancelar a inscrição neste grupo e parar de receber seus emails, envie um email para
ictpurouff+unsubscribe@googlegroups.com.
Para obter mais opções, acesse https://groups.google.com/groups/opt_out.
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