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Ata da 17ª Reunião Ordinária do Instituto de Ciência e 
Tecnologia do PURO, Universidade Federal Fluminense, 

realizada em 17/05/2012. 

 
Aos dezessete dias de maio 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: André Asevedo Nepomuceno, Aníbal Alberto 
Vilcapoma Ignácio, Antônio Espósito Junior, Antônio Fontana, Eduardo Marques, Flávia 
Cristina Bernardini, Marcos Ribeiro Quinet de Andrade, Moacyr Amaral Domingues 
Figueiredo. Compareceram os discentes Matheus Ferreira de Barros e Welington da Costa 
Ximenes. Como ouvinte compareceu a Prof. Iara Tammela. A Prof. Marcelle abre a reunião 
e submete à plenária a pauta. A seguinte proposta de pauta foi aprovada por unanimidade 
pela plenária: 1. Informes; 2. Aprovação da ata da reunião ordinária do dia 19 de abril 
de 2012; 3. Aprovação do Estágio Probatório da Prof. Maise Dantas; 4) Assuntos 

Gerais. 1) Informes: a) A Prof. Marcelle informa que na última reunião foram solicitadas 
melhorias nas condições de uso da internet e liberação do espaço de monitoria. Informa que 
foi solicitado formalmente à Direção do Pólo, mas não houve resposta formal. De forma 
informal, recebeu a informação que a Direção estava tomando as providências cabíveis. A 
Prof. Flávia acrescenta que a Direção do Pólo está buscando a aquisição de um link 
exclusivo para resolver tal  problema. Sobre o espaço para monitoria, a Prof. Marcelle 
informa que ainda não houve resposta, mas se compromete a solicitar no CONPURO; b) A 
Prof. Marcelle informa que as vagas das secretarias das Coordenações de Curso de Ciência 
da Computação e Engenharia já foram preenchidas: a vaga de Computação pela funcionária 
Mônica, recém-chegada do último concurso e a vaga de Engenharia foi preenchida pela 
funcionária Gisele, após triangulação feita entre a Direção do Pólo e funcionário recém-
chegado do último concurso. Desta forma, está tudo certo com as vagas de secretários.  A 
Prof. Marcelle informa que a funcionária Paula Godois conseguiu uma vaga em Niterói, e 
que foi feita outra triangulação (com a Administração) e que a funcionária Ana Paula ficou 
no lugar dela. c) A Prof. Marcelle informa que foi aprovado o container na última reunião 
do CONPURO, mas que ainda está na FEC para ser avaliado. A tentativa é para conseguir o 
mesmo preço de aluguel dos containers já existentes; d) O Prof. Antônio pergunta como 
fica a questão da transferência da Direção do ICT para a sala da Direção Pólo. A Prof. 
Marcelle fez um breve histórico dos últimos acontecimentos e promete analisar a mudança; 
e) O Prof. Antônio Fontana informa que faz parte da comissão nomeada pelo CUV, onde 
está sendo discutida a extinção da Direção do Pólo. Informa que a comissão está 
finalizando o trabalho, fez uma breve exposição do que vem sendo discutido na comissão, e 
informa que haverá uma reunião na próxima quarta para fechar a proposta. Fez um breve 
histórico da extinção dos centros e da atual situação das demandas das unidades. Acrescenta 
que se alguém quiser a cópia da proposta, depois de fechada, ele disponibiliza por e-mail. 
Fechada a proposta, será encaminhada para as Câmaras e depois ao CEP; f) A Prof. 
Marcelle informa que os recursos Infra-Unidade foram definidos, aprovados na última 
reunião e que a planilha de compra está sendo preparada para ser lançada no sistema; g) A 
Prof. Marcelle informa que foi recebida a verba de R$4.000,00, referente à Infra-Pós-
Graduação. O Instituto recebeu esse valor por ser novo o curso. Os cursos antigos 
receberam menos; h) A Prof. Marcelle informa que a programação de execução do recurso 
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de Livre Ordenação está sendo seguida, conforme decidido pela comissão e que haverá dois 
concursos: um do RFM, onde será necessária a compra de diária para o motorista que vai 
buscar os membros da banca e outro do REG, onde será necessária a compra de passagens 
para os membros; i) A Prof. Marcelle informa que os professores Edwin e Dalessandro 
estão participando do Encontro de Coordenadores de Engenharia de Produção, em Natal – 
RN, e que foram conseguidos recursos da Reitoria para custear a viagem. 2. Aprovação da 
ata da reunião ordinária do dia 19 de abril de 2012: A Prof. Marcelle informa que a ata 
foi aprovada ad referendum devido à necessidade de enviá-la para o processo de estágio 
probatório do Prof. Fábio Gonçalves. Submete à plenária o referendo deste ato. A plenária 
aprova por unanimidade. 3. Aprovação do Estágio Probatório da Prof. Maise Dantas: A 
Prof. Marcelle passa a palavra à Prof. Flávia, que apresenta os relatórios de estágio e lê para 
a plenária, o 3º relatório parcial e o parecer final (favorável) da referida professora. A Prof. 
Flávia informa que o estágio probatório foi aprovado pelo RCM, e que é um prazer aprovar 
mais um professor em estágio probatório, diante de todas as circunstâncias.  Submetida à 
plenária, a mesma aprova, por unanimidade, a aptidão da Prof. Maise Dantas no estágio 
probatório, como professor do RCM. 4) Assuntos Gerais: O discente Wellinton explica 
que ele e seus colegas estão “perdidos” diante da possibiliadade de greve. Pergunta o que a 
Unidade pensa em relação à greve. A Prof. Marcelle explica que a greve não é institucional, 
não é obrigatória, é de cada um. O Prof. Antônio Fontana esclarece que os professores do 
REG se postaram contrários à greve, mas explica que a greve é um direito e não uma 
obrigação. É uma decisão pessoal do professor fazer ou não. A Prof. Flávia esclarece que o 
entendimento dos professores do RCM é para aderir a greve. Explica os motivos dessa 
decisão, mas que cabe a cada professor. Só solicitou aos professores de seu departamnento, 
que avisem caso não forem dar aula. O Prof. Antônio informa que haverá uma reunião no 
dia 22/05, para discutirem o assunto, e se houver um consenso, será divulgado pelo RFM. A 
Prof. Marcelle pede que comecem a pensar no problema de alocação de salas para o 
próximo semestre, pois não há salas suficientes. Sem mais assuntos a serem tratados, a 
reunião foi encerrada às 17h e eu, Camila Arlotta lavrei a presente ata que vai assinada por 
mim e pela Diretora do Instituto de Ciência e Tecnologia.  


