
                                                                                                                                  

                                                               

Aos dezenove dias de abril de dois mil e doze, 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: 
Aníbal Alberto Vilcapoma Ignácio, Antônio Espósito Junior, Antônio Fontana, Carlos Magno Silva 
da  Conceição,  Eduardo Nahum Ochs,  Edwin Benitto  Mitacc  Meza,  Leandro  Soares  de  Souza, 
Moacyr Amaral Domingues Figueiredo. A Prof. Marcelle abre a reunião e submete à plenária a 
inclusão de um ponto de pauta solicitado pelo Prof. Antônio Espósito, que expõe os motivos da 
solicitação. A seguinte proposta de pauta foi aprovada por unanimidade pela plenária: 1. Informes; 
2.  Aprovação da ata da reunião ordinária  do dia 22 de março de 2012; 3.  Aprovação do 
Regimento da Departamento de Computação; 3.5) Aprovação do Estágio Probatório Prof. 
Fábio Gonçalves; 4) Assuntos Gerais. 1) Informes: a) A Prof. Marcelle informa que foi solicitada 
a  alteração  dos  membros  do  Colegiado  pelo  Departamento  de  Física  e  Matemática  e  pelo 
Departamento  de  Computação.  Apresenta  os  novos  membros:  Titular:  Carlos  Magnos  Silva  da 
Conceição e suplente André Asevedo Nepomuceno. Titular: Eduardo Marques e suplente: Leandro 
Soares  de  Souza.  Titular:  Flávia  Cristina  Bernardini  e  suplente:  Adriana  Pereira  de  Medeiros. 
Titular: Dalessandro Soares Vianna e Marcos Ribeiro Quinet de Andrade. E como suplente do Prof. 
Antônio Fontana, o Prof. Daniel Pedro Bezerra Chaves. b) A Prof. Marcelle informa que há duas 
vagas de técnico-administrativos, uma da Coordenação de Curso de Computação, que foi recém-
ocupada pela funcionária Mônica, e outra da Coordenação de Curso da Engenharia, que ainda não 
recebeu funcionário, mas que o mesmo já foi nomeado. Informa também que conforme informado 
na última reunião, foram recebidas duas funcionárias terceirizadas, e que foi feita uma reunião com 
as  chefias  departamentais,  onde  definiu-se  a  alocação  das  funcionárias  nos  departamentos  da 
seguinte forma: Paula – RCM; Raquel – REG; Cíntia – RFM, Marcilene Paula e Camila – ICT e 
Jainete será alocada no Curso de Mestrado.  c) A Prof. Marcelle informa que o container aprovado 
no CONPURO ainda não chegou e que está sendo providenciado pela Direção do PURO junto à 
FEC. d) A Prof. Marcelle faz um breve histórico da última reunião em relação à livre ordenação e 
explica que recebeu depois  da reunião,  a  informação que algumas rubricas  do recurso de livre 
ordenação possuem teto, e que deverão ser respeitadas. Dá o exemplo de passagem, que tinha o teto  
de  R$110,00,  mas  que  foi  acrescida  de  um “reforço”  de  R$600,00,  após  solicitação  feita  pela 
direção da unidade à PROPLAN. Acrescenta que, dentro da cota de livre ordenação disponibilizada 
para cada departamento/coordenação de curso, existem rubricas, e a utilização deve ser feita de 
acordo  com  o  teto  de  cada  rubrica.  Ficou  acordado  que,  se  algum  setor  tiver  demandas  não 
atendidas, a distribuição inicial será renegociada entre os departamentos/coordenações de curso. e) 
O Prof. Antônio informa que na última reunião do CONPURO, foi aprovado a liberação do espaço 
embaixo da escada para ser usado como espaço de estudo para orientação de monitoria, para todos 
os cursos. Pede que seja agilizado a desocupação do espaço, para que o mesmo possa ser utilizado 
ainda neste semestre. 2. Aprovação da ata da reunião ordinária do dia 22 de março de 2012 : A 
Prof.  Marcelle  informa  que  foi  solicitado  por  e-mail  pelo  discente  Matheus,  a  correção  dos 
presentes na referida reunião. Submete à plenária, que aprova a ata por unanimidade. 3. Aprovação 
do  Regimento  da  Departamento  de  Computação:  A Prof.  Marcelle  apresenta  o  Regimento 
Interno do Departamento de Computação e informa que o mesmo foi aprovado na última reunião 
departamental  do  RCM.  Colocado  em  votação,  o  Regimento  Interno  do  Departamento  de 
Computação  foi aprovado por unanimidade. 3.5) Aprovação do Estágio Probatório Prof. Fábio 
Gonçalves:  o  Prof.  Antônio  lê  para  plenária  o  parecer  conclusivo  (favorável)  elaborado  pela 
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Comissão de Avaliação de Estágio Probatório do RFM. Faz a leitura do trecho da ata departamental  
que  aprovou o  respectivo  parecer.  Submetida  à  plenária,  a  mesma aprova,  por  unanimidade,  a 
aptidão do do Prof. Fábio Gonçalves no estágio probatório como professor do RFM. 4) Assuntos 
Gerais: O Prof. Antônio espósito se  manifesta indicando a dificuldade de uso da internet no polo, 
devido a sua lentidão. Não sabe exatamente o que fazer para buscar a melhora, talves solicitar ao 
STI uma visita ao Polo, para conhecer a realidade daqui. A Prof. Marcelle esclarec que tem mantido 
contato direto com a Direção do Polo sobre este assunto e que a Direção está buscando soluções, 
mas que até o momento, não houve um resultado. Vai encaminhar nova soliictação à Direção do 
Polo.   Sem mais assuntos a serem tratados, a reunião foi encerrada às 16h45 e eu, Camila Arlotta 
lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pela Diretora do Instituto de Ciência e Tecnologia. 
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