
                                                                                                                                  

                                                               

Aos vinte e três dias do mês de setembro de dois mil e dez, reuniu-se ordinariamente o Colegiado 
da Unidade de Ciência e Tecnologia do Polo Universitário de Rio das Ostras/Universidade Federal 
Fluminense. A reunião teve início às 16h15min e foi presidida pela Prof. Iara Tammela, Diretora da 
Unidade de Ciência e Tecnologia, e secretariada por Marco Brandão. Compareceram os professores: 
Adriana Pereira de Medeiros, Robson Brito Rodrigues, Fábio Gonçalves, Eduardo Nahum Ochs, 
Edwin Benito Mitacc Meza, Ernani Viana Saraiva, Flávia Cristina Bernardini, João Alberto Neves 
dos Santos, Maise Dantas da Silva, Marcelle de Sá Guimarães, Marcos Ribeiro Quinet de Andrade, 
Reginaldo  Demarque  da  Rocha  e  Robson  Brito  Rodrigues;  os  representantes  discentes:  Marco 
Antônio da Cunha Ferreira e Yasmin Teles Gomes, e, como ouvintes, os professores Carmem Lúcia 
Campos,  Danilo  Artigas  da  Rocha,  Carlos  Frederico  de  Oliveira  Barros  e  Moacyr  Amaral 
Domingues  Figueiredo.  Justificou  sua  falta  o  professor  Rodolfo  Cardoso.  A Prof.  Iara  abriu  a 
reunião apresentando a pauta para a apreciação e aprovação da plenária com os seguintes pontos, já 
inclusa a proposta do item 3.1.:  1. Informes: a) Projeto CT-INFRA: novos campi  submetido à 
PROPPi, b) Vinda da Caravana da Ciência, c) Atividades da Semana de Ciânecia e Tecnologia 
e Agenda Acadêmica, d) Núcleo de Acessibilidade e Inclusão (Sensibiliza UFF); 2. Aprovação 
da ata da reunião ordinária do dia 26 de agosto de 2010; 3. Comissão organizadora local da 
XIII  Semana de Monitoria:  3.1.  Indicação  de  um docente  da  Unidade para o  prêmio  de 
excelência científica da UFF; 4. Vaga Docente da Unidade no CUV; 5. Planejamento e Projetos 
para  área  de  Ciência  e  Tecnologia:  5.1.  Editais  de  fomento,  5.2.  Parcerias  e  projetos;  6. 
Assuntos Gerais.  A proposta de pauta foi aprovada por unanimidade pela  plenária.  Posto isso, 
passou-se ao ponto 1. Informes: a) Projeto CT-INFRA: novos campi  submetido à PROPPi. A 
professora Iara Tammela relata que o PURO entrou com dois projetos no edital CT-INFRA 2010. 
Como mencionado na última reunião do ConPURO e também explicado pela Profa. Izabel Paixão 
da PROPPi, a UFF recebeu 07 projetos, tendo 04 para serem escolhidos para submissão, num valor 
em torno de R$ 700.000,00 cada.  O PURO encaminhou dois projetos:  a  Unidade Móvel,  cujo 
orçamento ficou bem abaixo do valor médio estipulado por projeto, e o encaminhado pela Unidade 
de C&T, de construção de um prédio de laboratórios, muito acima. Assim sendo, foi escolhido pela 
PROPPi o da Unidade Móvel, já que o projeto para a construção de prédio para laboratório não 
poderia ser desmembrado em módulos. Continuou ainda informando em relação ao item b) Vinda 
da Caravana da Ciência que nos dias 27, 28 e 29 de setembro o referido projeto estará sediado no 
campus  da  UFF  –  Rio  das  Ostras  para  a  visitação  de  alunos,  professores,  funcionários  e 
interessados, inclusive das escolas públicas e comunidade local. O item c) Atividades da Semana 
de  Ciência  e  Tecnologia  e  Agenda  Acadêmica  do  ponto  de  pauta  1  serviu  para  o  seu 
agradecimento, de público, à professora Flávia, que esteve à frente da organização no Polo deste 
evento, e ao prof. Zelaya,  que está representando a Unidade na Comissão Organizadora junto à 
PROPPi, e informar que o Pró-reitor da PROPPi, prof. Antônio Cláudio, virá para a palestra de 
abertura da Semana de Ciência e Tecnologia do PURO. Neste  período,  haverá aula  normal  no 
PURO, apesar das atividades. Sobre o item d) Núcleo de Acessibilidade e Inclusão (Sensibiliza 
UFF),  por fim, a profa. Iara informa que a profa.  Luiza trouxe materiais  e prestou orientações 
acerca da inclusão de pessoas om necessidades especiais nos Cursos de Graduação da UFF. Existem 
poucos registros, mas é de ciência de todos da ocorrência, inclusive no Polo, de alunos portadores 
de alguma necessidade especial. O prof. Edwin sugere a realização de um levantamento nos Cursos 
de casos de necessidades especiais para a compra de materiais adaptados. A profa. Iara finaliza o 
item destacando mais uma vez a atenção a este aspecto componente da realidade dos cursos da UFF. 
Antes de iniciar o ponto seguinte, entretanto, lembra aos presentes da reunião do ConPURO do dia 
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24/09,  na qual será votada a criação dos Departamentos da Unidade.  O prof.  João questiona a 
necessidade  de  o  ConPURO atuar  nessa  matéria,  ao  passo  que  o  prof.  Moacyr  lembra-lhe  da 
Resolução 323/2006, que define a estrutura dos Polos Universitários da UFF. A profa. Iara conduz a 
plenária, então, à discussão do ponto de pauta 2. Aprovação da ata da reunião ordinária do dia 
26 de agosto de 2010. a plenária apreciou o documento e solicitou apenas a inclusão do nome do 
prof. João Neves como presente, aprovou por unanimidade a respectiva ata. Seguindo ao ponto de 
pauta  3. Comissão organizadora local da XIII Semana de Monitoria,  a profa. Iara repassa a 
informação de que as  Unidades  Acadêmicas  devem montar  as  comissões  para a  organização e 
coordenação do evento no Polo. A Comissão foi criada tendo como membros os (as) professores 
(as) Marcelle Guimarães (Presidente), Robson e Fábio. Todos de acordo, o sub-item incluído na 
aprovação da pauta desta reunião,  3.1. Indicação de um docente da unidade para o prêmio de 
excelência científica da UFF, passou a ser discutido após a profa. Iara esclarecer que se trata de 
um  primeiro  prêmio  destinando  ao  reconhecimento  e  notoriedade  da  atividade  científica  dos 
professores da UFF. Com a percepção por todos os presentes da necessidade de se elaborar critérios 
para as indicações concernentes dos departamentos da Unidade de Ciência e Tecnologia do PURO, 
foi  aprovada uma comissão  para  deliberar  sobre  isso,  composta  pelos  professores  João Neves, 
Robson e Maise, sendo esta última a sua Presidente. Com todos de acordo, a plenária passou à 
abordagem do ponto de pauta 4. Vaga Docente da Unidade no CUV: a professora Iara convoca os 
membros da Plenária da Unidade a compor uma Comissão Eleitoral para a escolha do representante 
do CUV. Esclarece que, embora os docentes em estágio probatório não possam concorrer à vaga, 
podem  vir  a  integrar  a  Comissão  Eleitoral.  Com  isso  posto,  foram  indicados  os  nomes  dos 
professores José Viterbo, Carmem, Ernani (Presidente) e Antônio como membros desta Comissão, 
que todos aprovaram por unanimidade. Sobre o ponto de pauta número 5. Planejamento e Projetos 
para área de Ciência e Tecnologia, foi colocado o seguinte pela profa. Iara: diante da realidade da 
recém criada Unidade de Ciência e Tecnologia, a ajuda e colaboração de todos do seu corpo docente 
é  imprescindível.  Este  fato,  identificado  inclusive  com  as  indagações  e  predisposições  dos 
professores sobre o que podem fazer, a levou às seguintes colocações: 5.1. Editais de fomento – 
com o conhecimento da abertura de um novo edital CT-INFRA em 2011, haverá um bom tempo 
para o planejamento de propostas que contemplem, inclusive, a construção de instalações prediais. 
Cita  o  exemplo  do  projeto  do  Instituto  de  Química  da  UFF,  que  será  disponibilizado  para 
conhecimento de todos pela Anna Pérsia e Isabel Paixão. Lembra que o prof. Rodolfo disponibiliza 
seus bolsistas para ajudarem na constituição de propostas. Isso a leva à colocação 5.2. Parcerias e 
projetos  –, na qual a profa.  Flávia coloca a necessidade de acordo entre as unidades devido à 
concepção de Polo inerente ao campus UFF – Rio das Ostras. O prof. Frederico propõe a criação de 
um Grupo de Trabalho para assuntos de expansão que integre materiais, equipamentos, recursos 
humanos em propostas para o PURO tendo em vista (1) um esforço permanente e estruturado de 
ações proativas e (2) a participação dos professores do curso de Ciência da Computação para o 
trabalho conjunto na incubadora, por considerar uma atuação diminuta deste curso nos assuntos da 
mesma.  O  professor  Moacyr  endossa  as  colocações  do  professor  Frederico  e  acrescenta  a 
necessidade de mais contatos e encontros informais para a definição do que se quer em relação à 
Unidade de Ciência e Tecnologia. Fala ainda da criação de Grupo de Trabalho focado em Editais e 
projetos. Neste íntere, a profa. Adriana propõe a divulgação nos departamentos para possibilitar a 
diversificação dos membros de um possível Grupo de Trabalho focado em Editais. A prof. Iara 
Tammela coloca em votação a criação do Grupo de Trabalho para o Planejamento Estratégico da 
UCT,  com a  participação  dos  alunos,  sendo  aprovada  por  unanimidade,  cujos  membros  serão 
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indicados em reunião posterior a esta. Por fim, sem elementos a acrescentar ao ponto de pauta 6. 
Assuntos Gerais, a reunião é encerrada às 17h50min e eu, Marco Brandão, lavro a presente ata que 
vai assinada por mim e pela Diretora da Unidade de Ciência e Tecnologia. 
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