
                                                                                                                                  

                                                               

Aos vinte e oito dias do mês de abril de dois mil e onze, reuniu-se ordinariamente o Colegiado do 
Instituto 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 Camila Arlotta. Compareceram os professores: 
Aníbal  Alberto  Vilcapoma Ignácio,  Carlos  Bazílio  Martins,  Dalessandro  Soares  Vianna,  Edwin 
Benitto Mitacc Meza, Fábio Gonçalves, João Alberto Neves dos Santos, Marcelle de Sá Guimarães, 
Reginaldo Demarque da Rocha e Robson Brito Rodrigues. E, como ouvintes, os professores Carlos 
Frederico de Oliveira Barros, Moacyr Amaral Domingues Figueiredo e Sérgio Luiz Braga França  A 
Prof. Iara abriu a reunião informando que foi solicitada a inclusão de dois pontos 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 31/03/2011; 3. 
Aprovação do estágio probatório da Prof. Iara Tammela; 3.1) Formalização vagas concurso 
Física Teórica e vaga Prof. Níssia; 4. Comissão de Pós-Graduação; 4.1) Curso de Extensão de 
Gestão de Projetos; 5. Comissão Semana de C&T e Agenda Acadêmica; 6. Assuntos Gerais. 1) 
Informes: a) A Prof. Iara informa que a Portaria de nomeação do diretor e vice eleitos foi assinada 
e que é necessário apenas aguardar a publicação, justificando a presidência da reunião. b) A Prof. 
Iara informa que as chefias departamentais foram definidas, e que todas as nomeações serão pró-
tempore, até que haja eleição, a saber: Departamento de Física e Matemática: professores Antônio 
Espósito e Fábio Gonçalves; Departamento de Engenharia: professores Iara e Antônio Fontana e 
Departamento de Computação: professoras Flávia e Adriana. A Prof. Iara parabeniza os chefes e 
subchefes.  c)  A Prof.  Iara  informa  que  fez  o  pedido  de  alocação  dos  professores  nos  novos 
departamentos,  e  que  o  mesmo se encontra  na  PROPLAN. d)  A Prof.  Iara  informa que  já  foi 
solicitado  ao  Polo,  funcionários  técnico-administrativos  para  os  departamentos,  e  pede  a 
compreensão de todos, pois o funcionários atuais ficarão sobrecarregados. Informa que, conforme 
indicação da Direção do PURO, foi  à  PROGEPE solicitar  funcionários,  já  que o Pólo não fez 
solicitação de novos funcionários, ficando a responsabilidade para a Direção da Unidade. Informa 
que  a  orientação  é  solicitar  funcionários  terceirizados  no  Fórum de  Diretores;  e)  A Prof.  Iara 
informa que já efetuou a solicitação de celulares institucionais para as chefias departamentais. f) A 
Prof. Iara informa que, por ora, os departamentos e a Unidade continuarão com o mesmo espaço 
físico. g) A Prof. Iara informa que a verba de Livre Ordenação chegou para o Polo, e estão sendo 
utilizadas para o custeio de diárias e passagens. Conforme reunião do Fórum de Diretores, a verba 
para 2012 já chegarão para cada uma das duas Unidades. Informa também que o Prof. Ramiro está 
participando da Comissão de discussão para destino das verbas no Fórum de Diretores. h) A Prof. 
Iara informa que foi discutido no Fórum de Diretores a questão das funções gratificadas e que as 
secretarias  dos  departamentos  e  de  unidade  têm direito  à  função  gratificada.  Está  sendo  feito 
levantamento de quais funcionários recebem e quais não, para a partir desta informação solicitar as 
funções a quem é devido, por haver distorções nas funções gratificadas CD3 e CD4 entre outras. i) 
A Prof. Iara informa que na reunião do CUV de 27/04/11 esteve presente um aluno do Curso de 
Psicologia do PURO que leu um documento onde foram apresentadas as demandas do Curso, a 
preocupação com a falta de professores, infra-estrutura e bolsas. Foi concedida uma audiência com 
o Reitor e o movimento estudantil na próxima semana. A Prof. Iara parabeniza a iniciativa do aluno. 
j) A Prof. Iara informa que na reunião do CONPURO que será realizada amanhã, 29/04/2011, será 
colocado como ponto de pauta a construção de um prédio multiuso no lugar dos blocos A e B. A 
ideia é se ter um prédio multiuso para cada unidade. O Prof. Moacyr sugere que seja discutido com 
as bases, pois se trata de uma decisão muito delicada. A Prof. Iara esclarece que a ideia foi dada a 
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partir  da  possibilidade  de  encerramento  da  figura  do  Polo,  conforme  vem sendo  discutido  em 
algumas reuniões do CUV. A plenária discute amplamente. Alguns professores se manifestaram para 
se ter cuidado com esta decisão, pois envolve também a possibilidade de se romper com o convênio 
com a PMRO. Este deve ser tratado entre o Reitor e a PMRO e não somente o PURO. A plenária 
indica que não deve ser votado este ponto na reunião do Conselho, para que seja discutido nas 
bases.  2.  Aprovação da ata  da reunião ordinária  do dia  31/03/2011:  A plenária  aprova  por 
unanimidade a ata da reunião do dia 31/03/2011.  3. Aprovação do estágio probatório da Prof. 
Iara Tammela: A Prof. Iara se ausenta da plenária. O Prof. Carlos Bazilio assume a presidência da 
reunião, como decano do colegiado, por motivo de licença da Vice-Diretora. O Prof. Carlos Bazilio 
apresenta os três relatórios de estágio probatório da Prof. Iara, bem como pareceres da Comissão de 
Avaliação  de  Estágio  Probatório,  que  indica  a  aprovação  da  referida  professora  no  estágio 
probatório. Submete à plenária que aprova por unanimidade a aptidão da Prof. Iara Tammela como 
professora do Departamento de Ciência e Tecnologia, desta Unidade, no estágio probatório.  3.1) 
Formalização  vagas  concurso  Física  Teórica  e  vaga  Prof.  Níssia:  A Prof.  Iara  reassume  a 
reunião. A Prof. Iara explica a necessidade de formalizar o destino das duas vagas de Física Teórica 
e a vaga originada da vacância da Prof. Níssia entre os três departamentos, pois na última reunião 
do  departamento  de  Ciência  e  Tecnologia,  os  professores  indicaram a  sua  preferência  entre  os 
departamentos. Sugere que as duas vagas do concurso de Física Teórica, 40h DE sejam alocadas no 
Departamento de Física e Matemática e a vaga originada da vacância da Prof. Níssia (20h) seja 
alocada no Departamento de Engenharia, conforme divisão feita anteriormente no RCT. A proposta 
foi aprovada, por unanimidade, pela plenária. 4. Comissão de Pós-Graduação: A Prof. Iara passa a 
palavra ao Prof. Dalessandro, que informa que houve uma reunião da Comissão de Pós-Graduação, 
onde foi discutido o ponto de criação de Mestrado Profissional ou Acadêmico. O professor explica 
as  vantagens  e  desvantagens  de  cada  um.  A Prof.  Iara  esclarece  que  a  primeira  instância  de 
aprovação é o departamento,  e por se tratar  de Mestrado em Engenharias III,  se compromete a 
iniciar o processo de aprovação no departamento de Engenharia, mas esclarece que o mestrado é 
para os três departamentos. A plenária discute amplamente. A plenária aprova para comporem a 
Comissão de Pós-Graduação, os professores Anibal, Dalessandro, Flávia e Moacyr. 4.1) Curso de 
Extensão de Gestão de Projetos: O Prof. João Neves apresenta a proposta de criação de um Curso 
de Extensão de Gestão de Projetos 20h, de acordo com os critérios da Resolução 155 do CUV, para 
ser ministrado junto à Agência do Vale do Paraíba. Colocada em votação, a criação do curso foi 
aprovada por unanimidade pela plenária. 5. Comissão Semana de C&T e Agenda Acadêmica: A 
Prof. Iara informa que na reunião do Fórum de Diretores foi  apresentado o tema da Semana de 
Ciência e Tecnologia e Agenda Acadêmica: “Mudanças climáticas, desastres naturais e prevenção 
de  riscos”.  Informa  que  será  somente  uma  semana  para  os  dois  eventos:  de  17/10/2011  à 
23/10/2011. A Prof. Iara pede os nomes de professores para integrarem as duas comissões: a da 
Agenda Acadêmica (1 professor de cada deparatamento e 1 aluno de cada curso) e a da Semana de 
Ciência e Tecnologia (1 professor de cada departamento). As novas chefias se comprometeram a 
indicar os nomes.  6. Assuntos Gerais:  A Prof. Iara agradece o tempo de todos, se despede como 
Diretora de Unidade e agradece os vários momentos. Considera que todos ficarão em boas mãos. A 
prof. Iara informa que  o Pró-reitor Acadêmico fará uma visita ao polo segunda-feira, 02/05/2011, 
para esclarecer dúvidas sobre estágio e apresentar treinamento no sistema. Pede a presença dos 
coordenadores de curso. Informa também que o Pró-reitor de Pesquisa fará visita ao PURO em 
04/05/2011 (quarta-feira). Sem mais assuntos para serem tratados a reunião foi encerrada às 18h10 e 
eu, Camila Arlotta lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pela Diretora do Instituto de 
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Ciência e Tecnologia. 
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