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Ata da 9ª Reunião Ordinária do Instituto de Ciência e 
Tecnologia do PURO, Universidade Federal Fluminense, 

realizada em 30/06/2011. 

 

Aos trinta dias do mês de junho de dois mil e onze, reuniu-se ordinariamente o Colegiado do 1 
Instituto de Ciência e Tecnologia do Polo Universitário de Rio das Ostras/Universidade Federal 2 
Fluminense.  A reunião teve início às 16h30 e foi presidida pela Prof. Marcelle de Sá Guimarães, 3 
Diretora do Instituto de Ciência e Tecnologia, e secretariada por Camila Arlotta. Compareceram os 4 
professores: Ana Isabel de Azevedo Spinola Dias, Aníbal Alberto Vilcapoma Ignácio, Dalessandro 5 
Soares Vianna, Eduardo Marques, Edwin Benitto Mitacc Meza, Flávia Cristina Bernardini, Iara 6 
Tammela, João Alberto Neves dos Santos, Luis Gustavo Zelaya Cruz,  Marcio Magini, Robson 7 
Brito Rodrigues Compareceu o discente Welington da Costa Ximenes. E, como ouvintes, os 8 
professores Carmen Lúcia Campos Guizze, Danilo Artigas e Eduardo Nahum Ochs. A Prof. 9 
Marcelle abriu a reunião submetendo a plenária a proposta de pauta. A seguinte proposta de pauta 10 
foi aprovada por unanimidade pela plenária: 1. Informes; 2. Aprovação da ata da reunião 11 
ordinária do dia 26/05/2011; 3. Alocação de disciplinas nos departamentos; 4. Afastamento do 12 
país Rômulo Rios Rosa; 5. Semana de C&T e Agenda Acadêmica; 6. Assuntos Gerais. 1) 13 
Informes: a) A Prof. Marcelle informa que foram criadas as siglas do Instituto –RIC; do 14 
Departamento de Física e Matemática – RFM; do Departamento de Computação – RCM e do 15 
Departamento de Engenharia – REG. Informa que será realizada a alocação dos professores nos 16 
departamentos; b) A Prof. Marcelle informa que a Prof. Maise, membro da Comissão do Regimento 17 
Interno do Instituto, retorna de licença médica na próxima semana e que a comissão vai aguardar 18 
seu retorno para dar seguimento aos trabalhos. A Prof. Ana Isabel considera importante aguardar o 19 
retorno da professora, em respeito a quem participa da comissão; c) A Prof. Marcelle informa que 20 
foi aprovado o edital das eleições para Direção do Polo e que as mesmas irão ocorrer nos dias 05, 21 
06 e 07 de julho de 2011; d) A Prof.  Marcelle informa que  a proposta de compra de equipamentos 22 
com os recursos infra-predial foi analisada e junto com o trabalho da comissão foram divididos os 23 
recursos de acordo com a necessidade.  O Prof. Edwin apresenta a proposta enviada: compra de 3 24 
CPUS, 2 no-breaks, 3 toners  e 1 impressora para o laboratório de Física, 3 no-breaks e 3 toners 25 
para o Laboratório de Computação; e) A Prof. Marcelle informa que estiveram em reunião na 26 
reitoria os seis coordenações de curso, as duas unidades e o diretor do polo, para cobrar a questão 27 
das bolsas e discutir o próximo semestre. O pagamento das bolsas será feito pela FEC, um mês será 28 
pago no final deste mês e o outro mês será pago no fim do próximo mês. O Prof. Marcio informa 29 
que o problema que está pendente é uma prestação de trezentos mil reais. O reitor propôs “rachar” a 30 
dívida, e foi marcada uma reunião com os procuradores da UFF e PMRO. O processo foi enviado à 31 
Justiça Federal para avaliação.  A Prof. Marcelle explica que na reunião, a reitoria disponibilizou 28 32 
vagas de professores temporários, e que essas viriam gradativamente. Ficou decidido 3 vagas para o 33 
Curso de Serviço Social; 8 vagas para o Curso de Enfermagem; 6 vagas para o Curso de Psicologia; 34 
3 vagas para o Curso de Produção Cultural; 4 vagas para o Curso de Engenharia de Produção e 4 35 
vagas para o Curso de Ciência da Computação. Inicialmente chegarão 9 vagas, distribuídas por: 36 
Enfermagem:3; Psicologia:2; Serviço Social:1; Produção Cultural:1; Engenharia de Produção:1 e 37 
Ciência da Computação:1. Explica que os cursos de Enfermagem e Psicologia receberam mais 38 
vagas na divisão porque teriam problemas para abrir o vestibular. O Prof. Edwin esclarece que os 39 
dois cursos (Engenharia de Produção e Ciência da Computação) receberam cada um uma vaga, e 40 
que a próxima vaga será disponibilizada para o Departamento de Física e Matemática. A Prof. Ana 41 
Isabel manifesta dúvida, pois a divisão continua sendo realizada por cursos, os alunos serão 42 
extremamente prejudicados se não houver bolsistas. A Unidade recebeu as vagas, estas devem ser 43 
discutidas na unidade. É uma peculiaridade ter um departamento que não tem curso específico. A 44 
plenária discute brevemente e decide tratar o assunto no ponto 6. 2. Aprovação da ata da reunião 45 
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ordinária do dia 26/05/2011: A plenária aprova a ata do dia 26/05/2011 por unanimidade. ; 3. 46 
Alocação de disciplinas nos departamentos: A Prof. Marcelle explica que o ponto de pauta foi 47 
dicutido na última reunião e que não houve consenso, ficou de ser resolvido nesta. O Prof. Edwin 48 
informa que não conseguiu se reunir com os membros da comissão e que cabe a cada Chefia de 49 
Departamento apresentar sua proposta para encaminhamento. A Prof. Ana Isabel sugere que seja 50 
discutido na próxima reunião, para que a comissão esteja presente. A proposta foi aprovada por 51 
unanimidade. 4. Afastamento do país Romulo Rios Rosa: A Prof. Marcelle explica a necessidade 52 
de ratificar o afastamento do Prof. Romulo Rios para participar do evento “MODERN DYNAMICS 53 
ANDITS INTERACTION WITH ANALYSIS, GEOMETRY AND NUMBER THEORY”, a ser 54 
realizado entre os dias 25/06/2011 e 17/07/2011, na BANACH INTERNATIONAL CONFERENCE 55 
CENTER, na cidade de BEDLEWO, na POLÔNIA. O afastamento do país do Prof. Rômulo foi 56 
aprovado por unanimidade pela plenária. 5.Semana de C&T e Agenda Acadêmica: A Prof. 57 
Marcelle passa a palavra ao Prof. Zelaya, que informa que, do dia 13/06, à 01/07 está aberto o site 58 
para o registro das atividades da agenda acadêmica. Não há verba para custear as atividades, teriam 59 
que procurar patrocinadores. A Coordenadora do projeto, Ana Pérsia, virá ao PURO para reunião, já 60 
que não houve possibilidade de cadastrar as atividades adequadamente.  A Prof. Carmen informa 61 
que, do dia 11/07, à 15/07  estará aberto o site para o inscrição das atividades da Semana de Ciência 62 
e Tecnologia, e que no dia 17/07 será feita a seleção dos melhores trabalhos de monitoria para 63 
apresentação em Niterói. A Prof. Marcelle solicita que os alunos de PIBIT, PIBIC também 64 
apresentem seus trabalhos no PURO. A Prof. Iara pede que os alunos do polo sejam priorizados no 65 
agendamentos para um memso dia, devido à dificuldade no transporte. O prof. Zelaya explica que 66 
vão solicitar esclarecimentos  em relação às atividades do dia 19/07 e convida a todos para 67 
participarem da reunião com a Ana Persia. Solicita também que os professores que tiverem 68 
palestras, minicursos para apresentar, que enviem e-mail com o dia e horário que gostariam 69 
ministrar para organização da agenda. Outros professores deram sugestões de atividades que podem 70 
ser relaizadas no período. 6. Assuntos Gerais: O Prof. Dalessandro  informa que está tudo pronto 71 
para o encaminhamento da solicitação do Curso de Pós-Graduação ao CAPES(já passou pelo CEP). 72 
O Prof. João Neves se manifesta dizendo que, como entrou no ponto assuntos gerais, não há 73 
deliberação e precisa se ausentar da plenária. A Prof. Ana Isabel se manifesta dizendo que a plenária 74 
decidiu discutir o ponto, e que foi colocada a urgência em deliberar para que sejam feitos os editais 75 
de seleção, para contratar os professores para trabalharem neste semestre. A plenária discute 76 
amplamente.  A Prof. Iara apresenta uma possibilidade para o escalonamento das vagas, onde é 77 
criada uma ordem de prioridade de preenchimento das vagas de professores substitutos. A ordem 78 
proposta é a seguinte: 1ª vaga: Departamento de Computação, 2ª vaga: Departamento de 79 
Engenharia, 3ª vaga: Departamento de Física e Matemática, 4ª vaga: Departamento de Computação, 80 
5ª vaga: Departamento de Engenharia e 6ª vaga: Departamento de Física e Matemática. As duas 81 
vagas restantes serão discutidas posteriormente. Houve consenso da plenária em acatar essa 82 
proposta. A Prof. Ana Isabel solicita que seja divulgado o processo seletivo, para se, caso tenha fila 83 
de espera, a contratação seja agilizada. Sem mais assuntos a ser tratados, a reunião foi encerrada às 84 
18h50 e eu, Camila Arlotta lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pela Diretora do 85 
Instituto de Ciência e Tecnologia.  86 


