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Ata da 15ª Reunião Ordinária do Instituto de Ciência e 
Tecnologia do PURO, Universidade Federal Fluminense, 

realizada em 22/03/2012. 

 

Aos vinte e dois dias de março de dois mil e doze, reuniu-se ordinariamente o Colegiado do 1 
Instituto de Ciência e Tecnologia do Pólo Universitário de Rio das Ostras/Universidade Federal 2 
Fluminense. A reunião teve início às 16h15 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: Aníbal Alberto Vilcapoma Ignácio, Antônio Espósito Junior, Antônio Fontana, Carlos 5 
Magno Silva da Conceição, Eduardo Marques, Eduardo Nahum Ochs, Edwin Benitto Mitacc Meza, 6 
Flávia Cristina Bernardini, Marcos Ribeiro Quinet de Andrade, Moacyr Amaral Domingues 7 
Figueiredo. Como representantes discentes, compareceram os alunos Welington da Costa Ximenes e 8 
Marco Antônio da Cunha Ferreira. E, como ouvinte, o professor Fábio Gonçalves. A Prof. Marcelle 9 
abre a reunião e submete à plenária a pauta. A seguinte proposta de pauta foi aprovada por 10 
unanimidade pela plenária: 1. Informes; 2. Aprovação da ata da reunião ordinária do dia 01 de 11 
março de 2012; 3. Livre Ordenação;  4) Infra-Unidade; 5) Relatório de Demandas Docentes; 12 
6) Assuntos Gerais. 1) Informes: a) A Prof. Marcelle informa que foram recebidos os novos 13 
telefones celulares institucionais. Esclarece que os telefones foram solicitados diretamente pelo 14 
Instituto ao STI, e não mais via PURO/FEC como era feito anteriormente. Em seguida divulga o 15 
número dos telefones de cada departamento, do Instituto, e da Secretaria Acadêmica do Instituto. b) 16 
A Prof. Marcelle informa que foi solicitada à PROAD a contratação de funcionários 17 
administrativos, e que a mesma se responsabilizou por contratar duas recepcionistas, e que estas 18 
devem se apresentar no dia 26/03/12. A previsão de chegada dos funcionários concursados (duas 19 
vagas de funcionários exonerados/transferidos) é abril. c) A Prof. Marcelle informa que foi 20 
aprovado na última reunião do CONPURO o aluguel de um container para professores do ICT, e 21 
que a FEC já está providenciando a contratação. d) A Prof. Marcelle informa que o Grupo de 22 
Trabalho de Reestruturação do Polo terminou seus trabalhos e que as propostas foram encaminhada 23 
ao GT do CUV. e) O Prof. Antônio Espósito informa que houve mudança dos representantes do 24 
RFM no Colegiado, e que os atuais membros já compareceram à esta reunião. A Prof. Marcelle 25 
informa que recebeu também solicitação de alteração na representação do REG. 2. Aprovação da 26 
ata da reunião ordinária do dia 01 de março de 2012: A Prof. Marcelle informa que foi 27 
solicitado por e-mail pelo Prof. Reginaldo as seguintes alterações na ata: inclusão da transcrição da 28 
carta lida pelo Prof. Antônio Espósito, inclusão das suas falas, e inclusão do seu pedido de retirada 29 
da transcrição da carta lida pelo Prof. Antônio Fontana. A plenária aprova por nove votos a favor e 30 
duas abstenções a inclusão do texto em que o Prof. Reginaldo solicita a retirada da transcrição. A 31 
plenária aprova por dez votos a favor e uma abstenção, a inserção do texto com as falas dos 32 
professores Reginaldo e Fernando Náufel, onde a fala do segundo complementa a fala do primeiro.  33 
A plenária aprova por oito votos a favor e três abstenções, que a carta lida pelo Prof. Antônio 34 
Espósito seja transcrita na ata. A plenária aprova a versão final da ata por dez votos a favor e uma 35 
abstenção. 3. Livre Ordenação: A Prof. Marcelle faz um breve histórico da última reunião, 36 
lembrando que acordou com as direções do Polo e do IHS que as Unidades repassariam à Direção 37 
do Polo 30% de sua L.O. Esclarece que, em nova reunião com a Direção do IHS, esta não 38 
confirmou mais o “repasse” desse percentual, apesar de se comprometer com o custeio das despesas 39 
de uso comum. Informa que o ICT, para efeito se seu planejamento orçamentário, manteve a idéia 40 
inicial do repasse, e trabalhou com 70% da sua L.O. (R$40.000,00). Em seguida, a Prof. Marcelle 41 
apresenta a proposta elaborada pela Comissão do ICT para Gestão dos Recursos da Unidade, em 42 
relação à distribuição da L.O.: R$15.000,00 para material de consumo, R$5.000,00 para diárias/ 43 
despesas administrativas (direção de unidade, coordenações de curso e chefias departamentais) e 44 
R$20.000,00 para serem divididos entre os cursos de Engenharia de Produção e Ciência da 45 
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Computação, Departamento de Física e Matemática, Departamento de Engenharia e Departamento 46 
de Computação ( R$4.000,00 para cada). O critério de uso será definido por cada setor. Após alguns 47 
questionamentos de critérios e formas de uso feitos por alguns professores, a proposta foi aprovada 48 
por onze votos a favor. 4) Infra-Unidade: A Prof. Marcelle informa que todas as unidades 49 
receberam o montante de R$70.000,00 desse programa da PROPPI, e que esse recurso é 50 
direcionado, principalmente, para a compra de material permanente (equipamentos). Esclarece que 51 
foi feito o levantamento das necessidades dentro de cada área. Passa a palavra ao Prof. Bazilio, 52 
presidente da Comissão do ICT para Gestão dos Recursos da Unidade, que apresenta à plenária a 53 
proposta elaborada pela Comissão. Após breve discussão, a plenária aprova por dez votos a favor, 54 
toda a proposta apresentada com os itens já cotados e os não cotados, dando flexibilidade à 55 
comissão para possíveis mudanças, caso sejam necessárias. 5) Relatório de Demandas Docentes: 56 
A Prof. Marcelle explica que houve uma reunião no Ministério Público, onde foram convocados a 57 
reitoria, PMRO e Direção do Polo. A partir dessa reunião, foi solicitado, a cada Unidade 58 
Acadêmica, a elaboração de um relatório apresentando as suas respectivas demandas de vagas 59 
docentes. Acrescenta que foi feita uma reunião com as chefias departamentais e Coordenações de 60 
Curso do ICT, onde ficou definido que o estudo das demandas do ICT seria baseado no projeto 61 
pedagógico dos cursos, e que cada gestor encaminharia suas sugestões/ demandas à Prof. Flávia, 62 
que ficou responsável pela compilação das informações e elaboração do relatório. Passa a palavra à 63 
Prof. Flávia, que apresenta o relatório que indica a necessidade de  31 professores para o ICT. A 64 
Prof. Flávia explica os critérios que foram seguidos para a chegada desse número. A plenária 65 
discute brevemente. A proposta do relatório é aprovada por oito votos a favor e três abstenções. 6) 66 
Assuntos Gerais: O Prof. Antônio Fontana faz um breve histórico da última reunião, lembrando 67 
que comprometeu-se em trazer a cópia do processo do concurso na área de Química. Lê para a 68 
plenária e pede que conste em ata o parecer emitido pelo Procurador Geral: “DESPACHO nº 69 
333/2011/JR/PFUFF/PGF/AGU; REFERÊNCIA: Processo nº 23069.056749/2011-83;1. Conforme 70 
se depreende dos autos do presente processo, a Diretora do Instituto de Ciência e Tecnologia do 71 
Pólo Universitário de Rio das Ostras, da Universidade Federal Fluminense, Profª Marcelle de Sá 72 
Guimarães, solicita orientações de como proceder em relação aos questionamentos que lhe foram 73 
encaminhados pelo Pofº. Antônio Fontana, pertinentes ao Concurso Público instaurado para o 74 
provimento de Cargo do Magistério Superior (40h/DE), para o Departamento de Física e 75 
Matemática do precitado Instituto, notadamente porque o referido Departamento de Ensino optou 76 
por instaurar o referido Concurso na área de conhecimento Físico-Química/Química Geral, apesar 77 
de não oferecer qualquer disciplina na precitada área do conhecimento e de não possuir qualquer 78 
pesquisa, na mesma Área, registrada na Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação da 79 
autarquia federal; 2. O processo vem instruído com cópia da Ata da 4ª Reunião Extraordinária do 80 
Instituto de Ciência e Tecnologia, realizada em 13.12.2011, com discussão específica sobre a 81 
destinação da vaga, com questões importantes sendo suscitadas, que não podem ser reveladas.1- 82 
Contudo, em razão do que dispõe o Estatuto da Universidade Federal Fluminense, o exame da 83 
matéria é de competência exclusiva do seu Conselho de Ensino e Pesquisa, não sendo possibilitado 84 
a esta Procuradoria Federal avocar tal competência. 4.  Encaminhe-se à SGCS/UFF, com vistas ao 85 
Egrégio CEP. Niterói, 22 de dezembro de 2011.”.  Sem mais assuntos a serem tratados, a reunião foi 86 
encerrada às 18h05 e eu, Camila Arlotta lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pela 87 
Diretora do Instituto de Ciência e Tecnologia.  88 


