
                                                                                                                                  

                                                               

Aos vinte e seis dias do mês de agosto de dois mil e dez, reuniu-se ordinariamente o Colegiado da 
Unidade de Ciência e Tecnologia do Pólo Universitário de Rio das Ostras/Universidade Federal 
Fluminense.  A reunião teve início às 16h05 e foi presidida pela Prof. Iara Tammela, Diretora da 
Unidade  de  Ciência  e  Tecnologia,  e  secretariada  por  Raquel  Zimermann  de  Sousa  Moreira. 
Compareceram os professores: Adriana Pereira de Medeiros, Alessandro Copetti, Anibal Alberto 
Vilcapoma Ignacio, Carlos Bazilio Martins, Carlos Magno Silva da Conceição, Dalessandro Soares 
Vianna,  Eduardo  Nahum  Ochs,  Edwin  Benito  Mitacc  Meza,  Ernani  Viana  Saraiva,  Fábio 
Gonçalves,  Flávia  Cristina Bernardini,  João Alberto Neves  dos Santos,  Maise Dantas  da Silva, 
Marcos  Ribeiro  Quinet  de  Andrade,  Reginaldo  Demarque  da  Rocha  e  Rodolfo  Cardoso;  os 
representantes discentes: Marco Antônio da Cunha Ferreira, Matheus Ferreira de Barros e Yasmin 
Teles Gomes. E, como ouvintes, os professores Ana Paula Barbosa Sobral, Antonio Espósito Junior, 
Carlos Frederico de Oliveira Barros, Flávio Silva Machado, Moacyr Amaral Domingues Figueiredo 
e Sérgio Luiz Braga França. Justificaram suas faltas os professores Luis Gustavo Zelaya Cruz e 
Robson Brito Rodrigues. A Prof. Iara abriu a reunião falando sobre a satisfação de, após vários 
debates em reuniões departamentais e após longo processo nos Conselhos Superiores da UFF, ter 
sido aprovada a criação da Unidade de Ciência e Tecnologia. A professora avisa aos presentes que 
sua nomeação como Diretora da Unidade de Ciência e Tecnologia só saiu no final do mês de julho e 
que por esse motivo a 1ª reunião da Unidade só pôde ser realizada em agosto. A professora Iara 
coloca a pauta para apreciação da plenária. A proposta de pauta foi aprovada por unanimidade pela 
plenária:  1.  Informes;  2.  Regimento  da  Unidade  de  Ciência  e  Tecnologia;  3.  Criação  dos 
Departamentos  de  Ciências  Básicas,  de  Ciência  da  Computação  e  de  Engenharia;  4. 
Aprovação do nome da nova Unidade –  Instituto  de  Ciência  e  Tecnologia;  5.  Semana de 
Ciência  e  Tecnologia;  6.  Agenda  Acadêmica;  7.  Vaga  docente  da  Unidade  no  CUV;  8. 
Calendário das reuniões do Colegiado da Unidade; 9. Assuntos Gerais. 1) Informes: a) A Prof.ª 
Iara avisa sobre o plebiscito que ocorrerá sobre o tema da gratuidade do ensino no Estatuto da UFF 
e comenta sobre a presença dela e da professora Maise na reunião do CUV na qual foi discutido o 
plebiscito  no qual  será decidido se irá prevalecer o texto da Assembléia Estatuinte:  "A UFF será  
regida  pelos  seguintes  princípios:  ...  III  -  da  natureza  pública  e  gratuita  do  ensino,  sob  
responsabilidade  da  União;  ..." ou  o  texto  da  Comissão  de  Sistematização  do  Conselho 
Universitário: "O princípio da gratuidade do ensino aplica-se aos cursos de graduação e de pós-
graduação stricto-sensu (mestrado e doutorado)". A Prof.ª Iara avisa que a eleição no PURO será 
nos dias 02 e 03 de setembro e que repassará aos professores o e-mail enviado pela Diretora do 
Instituto de Computação que está organizando o plebiscito. A prof. avisa também sobre o debate 
que  a  RFR  irá  promover  no  dia  1º  de  setembro  sobre  o  tema  da  gratuidade  do  ensino  na 
Universidade e pergunta se algum professor se propõe a discursar em defesa dos cursos pagos na 
Universidade. O professor João Neves se propõe a representar o RCT no debate. b) A prof. Iara 
passa a palavra para o prof. Rodolfo. O prof. Rodolfo avisa que foi convidado a tomar posse de um 
assento na  Redepetro  e  fala  sobre o que é  a  Redepetro  e  sua atuação.  Informa que ele  será o 
representante titular e que o professor Carlos Frederico de Oliveira Barros será seu suplente. A prof. 
Iara parabeniza o prof. pela conquista de mais esse espaço junto à comunidade. 2) Regimento da 
Unidade de Ciência e Tecnologia: A prof. Iara informa que será necessário montar uma comissão 
para elaborar o regimento da Unidade de Ciência e Tecnologia e propõe que essa comissão seja 
formada por pelo menos cinco membros. A plenária aprova por unanimidade a seguinte formação 
da Comissão para elaborar o Regimento da Unidade de Ciência e Tecnologia, os professores: Anibal 
Alberto Vilcapoma Ignácio,  Carlos Magno Silva da Conceição, João Alberto Neves dos Santos, 
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Maise Dantas da Silva, Marcos Ribeiro Quinet de Andrade e Reginaldo Demarque da Rocha, e o 
representante  discente  Marco  Antônio  da  Cunha  Ferreira.  3)  Criação  dos  Departamentos  de 
Ciências Básicas, de Ciência da Computação e de Engenharia:  A prof. Iara questiona se os 
departamentos a serem criados terão esses nomes ou se os professores têm outros nomes a sugerir. 
O  professor  Antônio  fala  sobre  a  conversa  que  teve  com  os  outros  professores  da  área  de 
Matemática e Física e informa que eles decidiram que o melhor nome seria Departamento de Física 
e Matemática aos invés de Departamento de Ciências Básicas. A prof. Iara submete à aprovação da 
plenária  a  extinção  do  Departamento  de  Ciência  e  Tecnologia,  RCT,  e  a  criação  de  três 
Departamentos  para  a  Unidade de  Ciência  e  Tecnologia.  A plenária  aprova por  unanimidade a 
extinção do RCT e a  criação dos  três  departamentos  para a  Unidade de Ciência e  Tecnologia: 
Departamento  de  Física  e  Matemática;  Departamento  de  Computação  e  Departamento  de 
Engenharia.  4) Aprovação do nome da nova Unidade – Instituto de Ciência e Tecnologia: A 
prof. Iara põe em votação a mudança do nome da Unidade de Ciência e Tecnologia para Instituto de 
Ciência e Tecnologia. A plenária aprova por unanimidade que o nome da Unidade seja Instituto de 
Ciência e Tecnologia. 5) Semana de Ciência e Tecnologia e 6) Agenda Acadêmica: A prof. Iara 
informa que o prof. Zelaya participou de uma reunião em Niterói que definiria como seria a Semana 
de Ciência e Tecnologia. A prof. Informa que a princípio a UFF concentrará todas as atividades em 
Niterói,  mas  que  o  prof.  Zelaya  conversou  com  a  responsável  pela  redistribuição  da  verba 
disponibilizada  pela  UFF  para  realização  do  evento  a  fim  de  tentar  incluir  o  PURO  nessa 
redistribuição. A prof. Iara pede aos professores que preencham um formulário com as atividades 
que gostariam de desenvolver na Semana de Ciência e Tecnologia para que seja encaminhado para 
Niterói. O professor Rodolfo chama atenção para o fato de que também será necessário planejar 
eventos para a Agenda Acadêmica. A prof. Iara propõe a criação de uma comissão para organizar a 
Semana de Ciência e Tecnologia no PURO. A plenária aprova com 9 (nove) votos a favor que seja 
criada uma comissão para a organização da Semana de Ciência e Tecnologia. Após ampla discussão, 
a plenária aprova com 8 (oito) votos a favor que seja criada uma única Comissão para organizar  
tanto  a  Semana  de  Ciência  e  Tecnologia  quanto  a  Agenda  Acadêmica.  A plenária  aprova  por 
unanimidade  a  seguinte  formação  da  Comissão  para  organização  da  Semana  de  Ciência  e 
Tecnologia e da Agenda Acadêmica: os professores Carlos Bazílio Martins, Edwin Benito Mitacc 
Meza, Flávia Cristina Bernardini, Luis Gustavo Zelaya Cruz e Marcos Ribeiro Quinet de Andrade, e 
os  representantes  discentes  Fabrício  Cordeiro Coutinho e Matheus  Ferreira  de  Barros.  7) Vaga 
docente da Unidade no CUV:  A prof.  Iara  informa que tinha solicitado ao prof.  Fontana que 
comparecesse à reunião para explicar aos professores as participações dos representantes do Polo 
nas Conselhos da UFF, mas que ele não pôde comparecer à reunião do Colegiado da Unidade.  8) 
Calendário das reuniões do Colegiado da Unidade: A prof. Iara põe em votação a aprovação do 
calendário das reuniões do Colegiado da Unidade. A plenária aprova o calendário das reuniões por 
unanimidade. 9) Assuntos Gerais: A prof. Iara informa aos professores que o curso de Engenharia 
de Produção recebeu alunos com necessidades especiais e que procurou o Núcleo de Acessibilidade 
e Inclusão da UFF para saber maiores informações de como os professores devem proceder no 
tratamento desses alunos, mas que esse Núcleo só atende a alunos com algum tipo deficiência física 
(visual, auditiva etc). O prof. Antonio sugere que seja encaminhada uma solicitação à PROAC para 
a criação de um Núcleo de Atendimento aos alunos que necessitam de atendimento diferenciado. 
Sem mais assuntos para serem tratados a reunião foi encerrada às 18h00 e eu, Raquel Zimermann, 
lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pela Diretora da Unidade de Ciência e Tecnologia. 
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