
                                                                                                                                  

                                                               

Aos quatro dias do mês de novembro 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 16h10 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, Aníbal Alberto Vilcapoma Ignácio, 
Carlos Bazilio Martins,  Edwin Benito Mitacc Meza, Fábio Gonçalves, José Viterbo Filho,  Luis 
Gustavo  Zelaya  Cruz,  Maise  Dantas  da  Silva,  Marcos  Ribeiro  Quinet  de  Andrade,  Reginaldo 
Demarque da Rocha e Rodolfo Cardoso;  os representantes  discentes:  Marco Antônio da Cunha 
Ferreira  e  Matheus Ferreira  de Barros.  E,  como ouvintes,  a  professora Carmem Lúcia Campos 
Guizze e os discentes:  André Rodrigues Lemos, Daniele  de Barros Crespo, Diogo C. Camatta, 
Jessica Corrêa de J. Araújo, João Gabriel Saraceni Lima da Silva, Juliana Cretton Rizzo, Valquíria 
Constancio Batista, Vinicius de Lima Costa e Vinicius de Sousa Ballona. Justificaram suas faltas os 
professores João Alberto Neves dos Santos e Robson Brito Rodrigues. A Prof. Iara abriu a reunião 
perguntando se os  professores  gostariam de  acrescentar  algum assunto  como ponto  de pauta  e 
coloca a pauta para apreciação da plenária. A proposta de pauta foi aprovada por unanimidade.  1. 
Informes;  2. Aprovação da ata da reunião ordinária do dia 23/09/2010; 3. Substituição da 
representação discente no Conselho do Pólo; 4.Editais de fomento do Pólo; 5. Planejamento 
estratégico do Instituto de Ciência e Tecnologia; 5.1. GT para elaboração de projetos para 
concorrer dentro  de  editais  de  fomento;  6.  Assuntos  Gerais. 1)  Informes:  a)  A Prof.ª  Iara 
agradece  à  Comissão  responsável  pela  organização  da  Semana  de  Ciência  e  Tecnologia  pelos 
eventos  que  aconteceram no  Pólo  e  agradece  também o  comprometimento  dos  professores  na 
organização da Agenda Acadêmica. A prof. Iara fala aos alunos presentes o quão é importante para a 
formação  deles  a   participação  em  eventos  como  a  Agenda  Acadêmica  e  pede  aos  discentes 
presentes à reunião que divulguem a Agenda Acadêmica aos demais. b) A prof. Iara comenta que na 
última reunião do Conselho do PURO o professor Sérgio informou que foi feita uma reunião com o 
prefeito de Rio das Ostras para tratar sobre o convênio do Pólo com a PMRO. Nessa reunião, ficou 
decidido que a prestação de contas da UFF para a prefeitura será analisada por um juizado próprio a 
fim de verificar se realmente existe um débito da UFF com a PMRO. A prof. Iara avisa que o 
convênio terá validade até 2014 e que a UFF depende da cessão dos terrenos para dar início à 
construção dos novos prédios. c) A prof. Iara informa que o Regimento do Pólo ficou pronto e que 
será encaminhado para as Câmaras Superiores da UFF para aprovação. d) A prof. Iara avisa que 
haverá uma eleição para escolher os representantes docentes do PURO nas Câmaras Superiores da 
UFF:  1  vaga  para  o  CEP (titular  e  suplente);  1  vaga  para  o  Conselho  de  Curadores  (titular  e 
suplente) e 1 vaga por Unidade para o CUV (titular e suplente). A prof. avisa também que foi 
instituída uma Comissão no Pólo para organizar a eleição e informa que precisará da ajuda dos 
professores para trabalharem na mesa receptora nos dias da eleição e a plenária sugere os nomes dos 
professores Carlos Bazílio, Carmem, Danilo e Reginaldo. e) A prof. Iara comunica que na última 
reunião departamental o professor Ernani questionou a resolução da Gerência Administrativa de 
manter as salas trancadas e delegar aos professores a responsabilidade sobre os equipamentos que 
estão nas salas no momento em que estiverem ocupando-as e avisa que o prof. Sérgio falou que esse 
assunto deve ser tratado em uma reunião com a Gerência Administrativa. f) A prof. Iara passa a 
palavra  ao  prof.  Edwin  que  parabeniza  os  alunos  Gustavo,  Natalia,  Rayane  e  Yasmin  pela  5ª 
colocação no desafio SEBRAE. 2. Aprovação da ata da reunião ordinária do dia 23/09/2010: O 
professor Anibal informou que havia justificado sua falta e pediu a inclusão de seu nome na ata. 
Feita  a  inclusão,  a  plenária  aprovou a ata  por  unanimidade.  3. Substituição da representação 
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discente no Conselho do Pólo: A prof. Iara informou que os alunos solicitaram a inclusão desse 
ponto  de  pauta,  pois,  haverá  a  necessidade  de  eleger  um  novo  representante  discente  para  o 
Conselho do Pólo. A prof. Iara comenta que esse assunto começou a ser discutido na última reunião 
do Conselho do Pólo e que ficou entendido que todos os alunos teriam o direito  de votar  nos 
representantes discentes que quisessem, independente da Unidade a que pertençam. A prof. Iara 
passa a palavra aos alunos presentes e eles solicitam que os professores intercedam a fim de que a 
escolha dos representantes discentes no Conselho do Pólo seja feita por Unidade. O prof. Rodolfo 
sugere que o regimento da UFF que versa sobre esse assunto seja analisado, e fala que a autonomia 
para a escolha dos representates discentes para o Conselho é das Unidades. A plenária aprova que 
seja consultado o regimento da UFF para averiguar a legalidade da decisão do Conselho do PURO 
de  se  fazer  uma  eleição  única,  independente  das  Unidades,  para  eleger  seus  representantes 
discentes. 4. Editais de fomento do Pólo: A prof. Iara avisa que na última reunião do Conselho do 
Pólo foram lançados alguns editais para liberação de verbas para os professores do PURO e que 
estes editais ainda não foram aprovados devido a uma dúvida quanto a como seriam julgados os 
projetos concorrentes a essa verba. A professora informa que a RFR está criando novos editais e 
questiona se interessa à Unidade a criação de novos editais. O prof. Bazílio sugere que seja proposto 
ao Gestor do Pólo que a verba recebida seja dividida entre as Unidades e que as Unidades julguem 
qual a melhor forma de aplicar seus recursos. A professora Iara coloca em votação a proposta do 
professor Bazílio. A plenária aprova a proposta por unanimidade. 5. Planejamento estratégico do 
Instituto de Ciência e Tecnologia: A prof. Iara  informa que na Agenda Acadêmica foi feito um 
workshop sobre estratégias para a Unidade de Ciência e Tecnologia no qual o professor João Neves 
apresentou o planajamento estratégico elaborado por ele para a UERJ de Resende. A partir dessa 
apresentação a Profa. Iara comenta que os professores que estavam presentes acharam interessante a 
elaboração  de  um planejamento  estratégico  para  o  desenvolvimento  da  Unidade  de  Ciência  e 
Tecnologia.  A prof.  Adriana  questiona  qual  seria  a  melhor  forma de se pensar  o  planejamento 
estratégico da Unidade, como ele seria feito e quanto tempo levaria. O prof. Rodolfo sugere que 
seja realizado um evento com todos os professores para decidir como seria feito esse planejamento 
estratégico.  A plenária  aprova  por  unanimidade  a  realização  de  um  workshop para  definir  o 
planejamento  estratégico  da  Unidade  de  Ciência  e  Tecnologia.  5.1.  GT para  elaboração  de 
projetos para concorrer dentro de editais de fomento: A prof. Iara informa que ficou decidido na 
última reunião que deveria ser criado um grupo de trabalho  para a elaboração dos projetos da 
Unidade para concorrer aos editais de fomento. O professor Rodolfo sugere que os editais sejam 
apresentados  na  reunião  do  departamento  e  que  os  grupos  sejam criados  por  edital  até  que  o 
planejamento estratégico da Unidade esteja pronto. A prof. Adriana avisa que existe a necessidade 
de que as pessoas fiquem atentas aos prazos para que os projetos sejam criados com antecedência. 
O prof. Fábio sugere que o grupo de trabalho seja criado na próxima reunião de departamento. A 
prof. Iara põe em votação a proposta do professor Fábio. A plenária aprova por unanimidade que o 
GT seja definido na reunião de departamento a ser realizada no dia 18 de novembro. 6. Assuntos 
Gerais: A professora  Iara  informa que a  Comissão  responsável  pela  criação do Regimento  da 
Unidade  em breve  enviará  a  prévia  do  Regimento  para  apreciação  dos  professores.  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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