
                                                                                                                                  

                                                               

Aos vinte e seis dias do mês de maio 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 16h15 e foi presidida pela Prof. Marcelle de Sá Guimarães, 
Diretora do Instituto de Ciência e Tecnologia, e secretariada por Camila Arlotta. Compareceram os 
professores:  Adriana Pereira de Medeiros, Ana Isabel de Azevedo Spinola Dias, Aníbal Alberto 
Vilcapoma Ignácio, Carlos Bazilio Martins, Eduardo Marques, Edwin Benitto Mitacc Meza, Ernani 
Viana Saraiva, Fernando Náufel do Amaral, Flávia Cristina Bernardini, Iara Tammela, João Alberto 
Neves  dos  Santos,  Marcio  Magini,  Marcos  Ribeiro  Quinet  de  Andrade,  Rodolfo  Cardoso. 
Compareceu o discente Welington da Costa Ximenes.  E, como ouvintes, os professores Antônio 
Espósito Junior, Danilo Artigas e Uilson Alves. A Prof. Marcelle abriu a reunião informando que foi 
solicitada a retirada do ponto 4 e inclusão do ponto 7.5 de pauta. A seguinte proposta de pauta foi 
aprovada por unanimidade pela plenária: 1. Informes; 2. Aprovação da ata da reunião ordinária 
do  dia  28/04/2011;  3.  Aprovação  da  ata  da  reunião  extraordinária  do  dia  19/05/2011;  5. 
Apresentação do resultado do Grupo de Trabalho sobre alocação de disciplinas; 6. Comissão 
Semana de C&T e Agenda Acadêmica; 7. Comissão de Criação do Regimento Interno do ICT; 
7.5. Eleições do PURO; 8. Assuntos Gerais. 1) Informes:  a) A Prof. Marcelle informa que a 
portaria de nomeação dos dois candidatos aprovados no concurso de Física Teórica foi publicada. b) 
A Prof. Marcelle passa a palavara ao Prof. Bazilio, que informa que criou um e-mail do Instituto e 
fez as solicitações para o o edital de recursos infra-unidade, de acordo com o que foi discutido, e 
estão  aguardando  resposta.  Os  pedidos  foram  encaminhados  e  será  encaminhado  relatório  à 
PROPPI. c) A Prof. Marcelle informa que na reunião de fórum de Diretores foi informado que o 
edital  para  solicitação  de  recursos  infra-predial  está  aberto,  e  que  há  um milhão  para  toda  a 
Unidade. O Prof. Bazilio informa que este recurso é destinado à obras de recuperação, reforma. 
Acrescenta que conversou com o Prof. Ramiro e eles tem algumas idéias, como colocar telhado no 
teatro, por exemplo. Pede que apresentem idéias para uso do recurso. A Prof. Ana Isabel sugere que  
assim que tiver a data limite do edital,  seja informado aos departamentos para que os mesmos 
discutam. d) A Prof. Ana Isabel pede informe sobre a visita à reitoria. A Prof. Marcelle informa que 
ela e o Prof. Bazilio tiveram uma reunião com o vice-reitor e a reitoria vai se disponibilizar a 
efetuar o pagamento dos bolsistas até o fim do1º semestre de 2011 e estaria tomando a frente da 
negociação com a PMRO para resolver o problema da prestação de contas junto ao convênio. O 
Prof. Marcio Magini esclarece que há dois meses atrás foi colocado pela reitoria que não poderia 
pagar bolsas retoativas (novembro e dezembro 2010). Por isso foi solicitado desvincular, para que 
as desse ano (2011) possam ser pagas. Acrescenta que agora é a UFF quem vai pagar, não é a FEC. 
A Prof. Marcelle informa que foi feita a proposta de professores temporários, mas que o número 
seria  de  oitenta  professores  para  toda  a  Universidade,  o  que  não  contemplaria  o  PURO 
satisfatoriamente, já que o número de professores solicitados foi de quarenta e cinco. Este número 
foi  visto  como  inviável  pela  reitora,  e  foi  pedido  que  enxugassem  ao  máximo  o  número  de 
professores.  O Prof. Marcio Magini informa que saiu a portaria de banco de professor equivalente e 
que  é  necessário  usá-lo.  Explica  que  a  proporção  de  número  de  professores  do  ICT gera  um 
professor equivalente. A Prof. Ana Isabel informa que no dia 24/05 foi assinado um documento com 
algumas negociações entre a PMRO e a reitoria. Dentro dos itens negociados, estaria a proposta de 
“rachar” o prejuízo da prestação de contas pendente.  A PMRO sempre usava este problema para 
não repassar verba acordada. Visualizaram como algo muito positivo. Acrescenta que a paralisação 
feita  pela  comunidade docente foi  para vaga docente e estrutura física.  O Prof.  Marcio Magini 
informou que será feita uma reunião dia 30/05 para fechar este documento. ; 2. Aprovação da ata 
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da reunião ordinária do dia 28/04/2011: A plenária aprova a ata do dia 28/04/2011 por sete votos 
a favor e quatro abstenções. 3. Aprovação da ata da reunião extraordinária do dia 19/05/2011: A 
plenária aprova a ata do dia 19/05/2011 por sete votos a favor e quatro abstenções. 5. Apresentação 
do resultado do Grupo de Trabalho sobre alocação de disciplinas:  O Prof.  Antônio explica 
como foi a linha de pensamento de distribuição de disciplinas, esta feita de acordo com o ementário. 
Foi  passado  aos  departamentos,  onde  foi  feita  a  proposta  de  alinhamento  com  os  projetos 
pedagógicos.  No  caso  de  algumas  disciplinas,  não  houve  consenso.  Nos  departamntos  de 
engenharia  e  computação,  devido à proximidade dos  cursos,  foram alocadas  de acordo com as 
argumentações discutidas. O Prof. Bazilio propõe o encaminhamento, pois não houve consenso. A 
Prof. Ana Isabel pergunta quais seriam os pontos divergentes. O Prof. Antônio aponta as disciplinas 
em que não houve consenso. Vários professores se manifestaram em relação às disciplinas,  em 
defesa  de  qual  departamento  deveriam ser  alocadas.  A plenária  discute  amplamente.  Nada  foi 
deliberado,  o  ponto  voltará  na próxima reunião,  após  reunião nos  departamentos.  6.  Comissão 
Semana de C&T e Agenda Acadêmica:  A Prof. Marcelle solicita  a indicação dos nomes para 
participar das comissões. Apresentados os nomes, a plenária aprova para a composição da Comissão 
da  Agenda  Acadêmica:  Carmen  Lúcia  Guizze,  Danilo  Artigas  e  Fábio  Gonçalves.  Para  a 
composição da Comissão da Semana de Ciência e Tecnologia, a plenária aprova os professores: 
Fábio Gonçalves, José Viterbo e Luiz Gustavo Zelaya. 7. Comissão de Criação do Regimento 
Interno do ICT: A Prof. Marcelle passa a palavra ao Prof. João Neves, que explica que a comissão 
está aguardando o retorno da Prof. Maise (licença médica) e que o trabalho já está quase todo 
pronto. Faltam apenas alguns ajustes, com  a presença da Prof. Maise. O Prof. Ernani levantou a 
possibilidade da professora Maise não voltar.  O Prof.  João Neves informa que a proposta seria 
apresentar  resultado do trabalho depois da volta da Prof. Maise. Caso ela não volte, a chefia do 
Departamento de Computação poderia sugerir um nome para ocupar o seu lugar. A Prof. Adriana 
Medeiros pede que a proposta seja enviada por e-mail.  A Prof. Ana Isabel pede que seja aprovado 
ponto a ponto. O Prof. João Neves explica que a ideia é apresentar a proposta na próxima reunião. 
7.5. Eleições do PURO: A Prof. Marcelle  explica que amanhã haverá uma reunião no CONPURO 
para deliberar sobre o edital de eleições no PURO. A Prof. Ana Isabel questiona se será mandato ou 
eleições  pró-tempore.  Justifica  a  pergunta  devido ao  fato  de  que  ontem no CUV foi  pedida  a 
extinção do Polo de Volta Redonda. Considera que o assunto deve ser discutido e que se houver 
uma mandato de quatro anos, não poderá haver a extinção da Direção do Polo. O Prof. Anibal 
explica que participou de três reuniões como membro da comissão eleitoral e que foi colocada a 
possível  extinção  do  polo.  Acrescenta  que  o  edital  foi  confeccionado  sem consenso  dento  da 
comissão. Entende que primeiro deveria ser discutido se queremos continuar com o polo antes de 
discutir a eleição. O Prof. João Neves considera importante a discussão, e entende que precisamos 
dar força à Unidade. Os centros foram extintos justamente para dar força às Unidades. A ideia é não 
haver nenhuma instância  entre  a  Unidade e a Reitoria.  O Diretor da Unidade vai estar lá para 
defender os direitos dos departamentos. A Prof. Ana Isabel aponta que o ideal seria a consulta para 
nomeação pró-tempore. O Prof. Fernando questiona se o processo poderia ser adiado. A Prof. Flávia 
indica que a nova direção seria de transição e considera que deve ser pró-tempore. O Prof. Rodolfo 
se manifesta  dizendo que se houver a  eleição (mandato),  a discussão de extinção do polo será 
adiada  para  daqui  a  quatro  anos.  O  Prof.  Bazilio  esclarece  que  um dos  professores  que  está 
propondo a extinção de Volta Redonda, foi um professor que já trabalhou no PURO e que não se 
trata da extinção da resolução 323 completa e sim, alteração de dois parágrafos. A Prof. Marcelle 
esclarece que a proposta é ter a representação por circunscrição, para não peder a mesma. O Prof. 
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Bazilio explica brevemente como é a estrutura do Polo de Volta Redonda (divisão e espaço físico, 
partes  comuns).  A Prof.  Adriana  concorda  com a  Prof.  Ana  Isabel,  pois  não  foi  discutido  se 
queremos a extinção do polo ou não, e o edital não tem itens claros. Pede que o ponto seja retirado 
da pauta. O Prof. Marcio Magini esclarece que a visão da Direção do Polo é a extinção do Polo. A 
ideia  é  ter  um Gestor  do  Convênio,  Prefeitura  de  Campus,  etc.  O  Prof.  Ernani  se  manifesta 
endossando a opinião da Prof. Ana Isabel, e considera que deve haver discussão nos departamentos 
para se posicionarem. Após ampla discussão, a plenária delibera, por unanimidade, pela retirada do 
ponto de pauta “eleições do PURO” do CONPURO e caso isto não ocorra, a votação será contra o 
edital, com justificativa de voto.  8. Assuntos Gerais: O Prof. Bazilio informa que a formatura das 
turmas do Curso de Computação e Engenharia será amanhã, 27/05 no auditório. Pede a presença de 
todos. A Prof. Marcelle informa que não houve quórum no CUV e por isso nada foi deliberado. A 
Prof. Ana Isabel informa que houve passeata dos alunos e que os mesmos participaram da reunião 
do CUV. O Prof. Ramiro esteve presente e também se manifestou. Considera uma vergonha não 
haver quórum no CUV, pois quando não querem uma votação, os conselheiros não comparecem. 
Informa que o CUV estava sendo transmitido ao vivo, mas não puderm assistir a manifestação dos 
colegas.  Informa  que  os  alunos  conseguiram  uma  audiência  com  o  Vice-reitor  e  o  mesmo 
reconheceu todas as demandas do polo e não tinha proposta concreta para apresentar, mas que fará 
reuniões para discutir. O Prof. Bazilio aponta que o problema foi que não houve encaminhamento 
formal  de  encerramento  da  reunião.  O  Prof.  Fernando  se  manifesta  dizendo  que  ficou  com a 
impressão de que o ICT teve receio de acatar a manifestação, e ficar mal visto pela reitoria.  Sem 
mais assuntos para serem tratados, a reunião foi encerrada às 18h50 e eu, Camila Arlotta lavrei a 
presente ata que vai assinada por mim e pela Diretora do Instituto de Ciência e Tecnologia. 

3

   

Ata da 8ª Reunião Ordinária do Instituto de Ciência e 
Tecnologia do PURO, Universidade Federal Fluminense, 

realizada em 26/05/2011.

91
92
93
94
95
96
97
98
99

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112


