
                                                                                                                                  

                                                               

Aos trinta e um dias do mês de março de dois mil e onze, 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 16h20 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 Bazílio Martins, Edwin Benitto Mitacc Meza, Fábio Gonçalves, João Alberto Neves dos 
Santos,  Luis Gustavo Zelaya Cruz,  Marcelle de Sá Guimarães,  Reginaldo Demarque da Rocha, 
Robson Brito Rodrigues e Rodolfo Cardoso.  E, como ouvintes, os professores  Antonio Espósito 
Junior,  Carmem Lúcia Campos Guizze,  Danilo  Artigas,  Flávio Silva Machado,  Moacyr  Amaral 
Domingues Figueiredo, Sérgio Luiz Braga França e Uilson Alves da Silva.  A Prof. Iara abriu a 
reunião perguntando se os professores gostariam de acrescentar algum assunto como ponto de pauta 
e  colocou a  pauta  para  apreciação  da  plenária.  A seguinte  proposta  de  pauta  foi  aprovada  por 
unanimidade  pela  plenária:  1.  Informes;  2.  Aprovação  da  ata  da  reunião  ordinária  do  dia 
17/02/2011;  3.  Criação  dos  Departamentos  de  Física  e  Matemática;  de  Computação  e  de 
Engenharia;  4.  Recursos  do PDI/Infra-Unidade;  5.  Nomes para as  comissões  eleitorais  do 
Pólo;  6.  Assuntos  Gerais. 1)  Informes:  a)  A Prof.  Iara  informa  que  a  Comissão  Eleitoral  já 
finalizou todo processo referente à eleição para a Direção da Unidade de Ciência e Tecnologia e que 
o mesmo já foi enviado à Niterói. A prof. Iara informa ainda que é necessário aguardar que o Reitor 
assine a portaria de nomeação para que o diretor eleito e seu vice possam assumir o cargo. b) A 
prof. Iara comenta que no dia 25/03/2011 foi realizada a reunião do Conselho do Pólo, todavia 
muitos professores da Unidade de Ciência e Tecnologia não puderam estar presentes. A prof. Iara 
então passa a  palavra ao prof.  Flávio que informa que na reunião do ConPuro foram expostas 
planilhas sobre a prestação de contas dos gastos da UFF e que a PMRO afirmou que a UFF não 
prestou  contas  de  alguns  gastos  que  a  Prefeitura  julga  serem necessários  e  que  devido  a  essa 
pendência a PMRO não pode mais repassar verbas para o PURO. c) A prof. Iara comenta que na 
reunião do CUV ela foi questionada sobre o fim dos Pólos Universitários e informa que na reunião 
do mês de fevereiro do Conselho Universitário da UFF havia um ponto de pauta que propunha a 
criação de uma comissão especial para rever a decisão do CUV que criou os Pólos Universitários e 
que o Pólo de Volta Redonda solicitou que seja abolido o cargo de Diretor de Pólo, uma vez que as 
Unidades de Ensino são autônomas na Universidade. 2) Aprovação da ata da reunião ordinária 
do dia 17/02/2011:  A plenária aprova por unanimidade a ata  da reunião do dia 17/02/2011.  3) 
Criação dos Departamentos de Física e Matemática; de Computação e de Engenharia: A prof. 
Iara explica que o Pró-Reitor assinou a criação dos Departamentos de Física e Matemática;  de 
Computação e de Engenharia  ad referendum e informa que ainda é preciso que as siglas desses 
novos Departamentos sejam criadas e que estejam incluídas no sistema da UFF para que o RCT 
possa ser extinto. A prof. Iara avisa que tão logo as siglas sejam liberadas será preciso informar 
quais  áreas  estarão  ligadas  aos  departamentos,  os  professores  que  ficarão  lotados  em  cada 
Departamento, bem como os chefes dos Departamentos e seus respectivos vices. O prof. Bazílio 
questiona sobre as vagas de professores de cada departamento, pois, uma vez que a prof. Marcelle 
já  manifestou  interesse  em  fazer  parte  do  Departamento  de  Engenharia  o  Departamento  de 
Computação ficaria com menos um docente. A prof. Iara comenta que já ficou acertado que assim 
que surgir uma vaga de docente 40h DE para a Engenharia, essa vaga será destinada à Computação 
a fim de preencher a vaga originada com a migração da professora Marcelle para o Departamento 
de Engenharia. 4) Recursos do PDI/Infra-Unidade: A prof. Iara fala sobre o recurso recebido pela 
Unidade  referente  ao  PDI  e  informa  que  foi  instituída  uma  comissão  para  discutir  como será 
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aplicada a verba recebida pela Unidade de Ciência e Tecnologia. A prof. Iara passa a palavra ao 
professor  Fábio  que  expõe  aos  professores  presentes  algumas  das  ideias  da  comissão  para  a 
aplicação dos recursos do PDI. O prof. Bazílio comenta que seria interessante, como o PDI é uma 
verba anual, continuar pensando em como a verba deve ser aplicada nos próximos anos. 5) Nomes 
para as comissões eleitorais do Pólo:  A prof. Iara avisa que a Direção do Pólo solicitou que a 
Unidade repasse nomes, até o dia 01 de abril, para a comissão eleitoral para a direção do PURO e 
para a comissão eleitoral dos representantes do PURO para os Conselhos Superiores da UFF. A 
prof. Iara informa que será realizado um processo eleitoral único no qual serão votados a Direção 
do Pólo e os representantes do Pólo nos Conselhos Superiores da UFF. O prof. Aníbal (titular) e o 
professor Robson (suplente) se oferecem para participar da Comissão Eleitoral. A prof. Iara informa 
que também é necessário indicar nomes para compor a Comissão de Gestão do PURO e afirma que 
seria interessante que pelo menos um dos membros da Comissão de Aplicação dos recursos da 
Unidade fizesse parte da Comissão de Gestão do Pólo. A plenária decide por unanimidade que os 
professores  Carlos  Bazílio,  Edwin,  Marcelle  e  Robson  farão  parte  da  Comissão  de  Gestão  do 
PURO. 6. Assuntos Gerais: 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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