
                                                                                                                                  

                                                               

Aos dezesseis dias do mês de dezembro 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 16h00 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, 
Fábio Gonçalves, Flávia Cristina Bernardini, Luis Gustavo Zelaya Cruz, Marcelle de Sá Guimarães, 
Marcos Ribeiro Quinet de Andrade, Reginaldo Demarque da Rocha, Robson Brito da Silva e o 
representante  discente:  Marco  Antônio  da  Cunha  Ferreira.  A  Prof.  Iara  começa  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 04/11/2010; 3. Assuntos Gerais. 1) 
Informes:  a) A Prof.ª Iara agradece aos membros do Colegiado da Unidade pela participação e 
apoio nesses 4 meses de existência da Unidade de Ciência e Tecnologia. Informa ainda que a atual 
direção sairia em dezembro, porém ficará até março, quando haverá nova eleição para a Direção da 
Unidade. b) A prof. Iara comunica que na última reunião do Conselho do Pólo o prof. Sérgio avisou 
que deixaria a direção do PURO pois havia sido convidado para assumir a Pró Reitoria de Assuntos 
Estudantis em Niterói. A prof. Iara conta que foi convidada pelo prof. Sérgio para assumir a vice 
direção do PURO, mas que, por motivos pessoais, declinou o convite. A prof. comunica que enviou 
uma carta aos professores do RCT dizendo que não aceitaria o convite feito pelo prof. Sérgio e 
informando que se houvesse algum professor do departamento interessado no cargo que entrasse em 
contato com o prof. Walter,  o novo responsável pela direção do Pólo. c)  A prof. Iara avisa aos 
professores que nos meses de janeiro e fevereiro o Pólo funcionará com horário diferenciado e que 
durante o mês de janeiro ela e a prof. Marcelle estarão de férias e que as professora Maise, ficará 
responsável pelos assuntos referentes à Unidade e a professora Adriana pelos assuntos referentes ao 
RCT. d) A prof. Iara comunica que não haverá reunião do Conselho do PURO no mês de janeiro e  
que está aguardando o calendário das reuniões do ConPURO para definir o calendário das reuniões 
da Unidade. A prof. Marcelle sugere que seja agendada a data da reunião da Unidade do mês de 
fevereiro e a plenária aprova por unanimidade que a reunião seja realizada no dia 17 de fevereiro de 
2011, às 10h00. e) A prof. Iara fala sobre um seminário ocorrido em Niterói sobre a reestruturação 
da UFF e apresenta aos professores o material que foi distribuído aos presentes ao seminário. f) A 
prof. informa que a criação dos novos departamentos da Unidade de Ciência e Tecnologia deveria 
ter entrado na pauta da reunião do Conselho Universitário que aconteceria no dia 14 de dezembro 
de 2010, no entanto, como não houve quórum para que a reunião fosse realizada, a criação dos 
novos departamentos da Unidade não pode ser votada. g) A prof. iara conta que participou como 
representante do PURO na avaliação dos projetos que terão direito à uma parte da verba do PDI. A 
prof. informa que as unidades do interior terão direito a uma verba para a contratação de professor 
visitante. A prof. Iara pede que os professores fiquem atentos aos editais que serão publicados no 
site da UFF. h) A prof. Iara fala sobre a palestra realizada na semana anterior pela ProPPi  na qual os 
professores tiveram a oportunidade de expor seus projetos e mostrar a importância do Pólo para a 
região.  2.  Aprovação da ata da reunião ordinária do dia 04/11/2010:  A plenária,  com duas 
abstenções, aprova a ata. 3. Assuntos Gerais: Novamente a professora Iara agradece a colaboração 
dos membros do colegiado da Unidade e deseja a todos um Feliz natal e um bom Ano Novo. A prof. 
Marcelle agradece à prof. Iara pela dedicação à Unidade. A prof. Flávia e o prof. Aníbal agradecem 
o esforço e colaboração das professoras Iara e Maise na Direção da Unidade e das professoras 
Marcelle e Adriana no departamento. 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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Ata da 4ª Reunião Ordinária da Unidade de Ciência e 
Tecnologia do PURO, Universidade Federal Fluminense, 

realizada em 16/12/2010.
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