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Ata da 21ª Reunião Extraordinária de Colegiado da Unidade 

 

 

Aos trinta dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze, às treze horas e quarenta e 1 

cinco minutos, reuniram-se à sala trezentos e oito do Instituto de Ciências Exatas, para 2 

realização da vigésima primeira (21ª) reunião extraordinária de Colegiado da Unidade, 3 

os seguintes membros titulares em ordem alfabética: Alexandre Grezzi de Miranda 4 

Schmidt, Denise de Castro Bertagnolli, José Augusto Oliveira Huguenin, Julliane 5 

Yoneda Huguenin, Ladário da Silva, Luiz Telmo da Silva Auler, Marina Ribeiro Barros 6 

Dias, Renata Luz Martins, Rosemary Miguel Pires e Vera Lúcia Prudência dos Santos 7 

Caminha sendo presidida pelo professor José Augusto Oliveira Huguenin, diretor do 8 

Instituto de Ciências Exatas (ICEx), com a seguinte pauta:  Resposta ao Ofício GABR 9 

n.º 211/2014 – proposta da Reitoria de novos cursos – Barra Mansa e Volta Redonda. 10 

Professor Huguenin dá início à reunião informando que a Escola de Engenharia aprovou 11 

a abertura do curso de Engenharia de Materiais em Volta Redonda com alguns 12 

laboratórios em Barra Mansa e o Instituto de Ciências Humanas aprovou o curso de 13 

Letras no novo campus em Barra Mansa. Foi apresentado, então, um esquema de 14 

provável documento de resposta ao Gabinete do Reitor (GABR) e foram discutidos os 15 

itens. No primeiro item foi discutido sobre os cursos de Engenharia citados pelo 16 

Magnífico Reitor. A Professora Marina Ribeiro colocou a posição do Departamento de 17 

Matemática (VMA), o qual decidiu que não iria contribuir com os novos cursos, pois o 18 

Departamento já está sobrecarregado e explicou que já realizaram vários concursos e 19 

não conseguem preencher as vagas. Professor Huguenin acredita que o ICEx deveria se 20 

dispor a oferecer as disciplinas do ciclo básico, desde que os recursos seja oferecidos. 21 

Professor Luiz Telmo diz que é necessário dar uma resposta colegiada e não individual, 22 

deste departamento ou de outro. Professor Schmidt questiona se as quinze (15) vagas 23 

citadas no Ofício GABR já estariam destinadas a este ou aquele curso ou unidade, e 24 

Professor Huguenin responde que não possui esta informação. A proposta de redação do 25 

item 1 foi a de que o ICEx poderia contribuir com a oferta de algumas disciplinas do 26 

ciclo básico, desde que os departamentos recebam uma (1) vaga docente 40 horas em 27 

regime de dedicação exclusiva (40hDE) a cada oito (8) horas de aula demandadas aos 28 

departamentos, além de recursos financeiros para novos laboratórios didáticos, o item 29 

foi então colocado em votação. A proposta foi aprovada, com sete (7) votos a favor e 30 

dois (2) votos contra. No segundo item foi discutido o oferecimento de novos cursos, o 31 

texto sugerido dizia que o Instituto estaria inviabilizado de oferecer cursos no município 32 

de Barra Mansa, por já possuir uma estrutura otimizada em Volta Redonda, porém que 33 

havia o desejo de cooperar com a nova pactuação, oferecendo outros cursos, a saber, 34 

Ciência da Computação, Licenciatura em Matemática, Física Médica, Física com 35 
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Ênfase em Astronomia e Engenharia Física com Ênfase Aeroespacial, todos estes cursos 36 

com as respectivas exigências ou condições, como ofertas de vagas docentes, técnico-37 

adminstrativos e investimentos inicias. O texto foi colocado em votação e aprovado por 38 

unanimidade. Também foi colocado em votação o texto introdutório, o qual dizia que: 39 

considerando os itens 4 e 5 do Ofício GABR 211/2014, o Colegiado concluiu que os 40 

recursos disponibilizados são recursos suficientes apenas para iniciar novos cursos e são 41 

insuficientes para integralização dos cursos mencionados no referido Ofício, bem como 42 

de possíveis outros projetos de expansão. Também esclarecia que Colegiado do VCX 43 

encaminhava propostas de novos cursos que somente poderiam ser confirmadas 44 

mediante o comprometimento documental do Ministério da Educação (MEC) com a 45 

integralização dos recursos demandados pelos projetos, com o devido plano de 46 

desembolso de recursos, sobretudo de vagas. O texto foi aprovado por unanimidade. 47 

Como nada mais houve a tratar, foi encerrada a reunião extraordinária às quatorze horas 48 

e trinta e seis minutos e eu, Rafaela Cunha de Souza Mendonça, lavrei a presente Ata, 49 

que, após lida e aprovada será assinada por todos os membros presentes na reunião. 50 
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Renata Luz Martins 77 

 78 

 79 

Rosemary Miguel Pires  80 
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