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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO - INSTITUTO
DO MAR - CAMPUS BAIXADA SANTISTA DA UNIVERSIDADE

FEDERAL DE SÃO PAULO REALIZADA EM 29 DE OUTUBRO DE
2020

Aos vinte e nove dias do mês de outubro de dois mil e vinte, às 9h10, nesta cidade de
Santos,  foi  realizada  REUNIÃO NÃO PRESENCIAL POR VIDEOCONFERÊNCIA
u t i l i z a n d o - s e  o  G O O G L E  M E E T  -  L i n k  d e  A c e s s o :
https://meet.google.com/mks-opfu-bfi  .  Reuniram-se  os  senhores  membros  da
Congregação do Instituto do Mar (IMar) - Campus Baixada Santista da UNIFESP, sob
a presidência do Prof. Dr. Igor Dias Medeiros. Estiveram presentes os membros: Profa.
Dra. Adriana Barioni (Professor Adjunto), Sr. André Luiz Alves Mendes (Estudante de
Graduação), Prof. Dr. André Luiz Vizine Pereira (Professor Adjunto), Sra. Arieli Tristão
Rezio (Estudante de Pós-graduação Stricto Sensu), Prof. Dr. Augusto Cesar (Professor
Associado),  Prof.  Dr.  Camilo  Dias  Seabra Pereira  (Professor  Associado),  Prof.  Dr.
Cledson Akio Sakurai (Coordenador da Câmara de Ensino de Graduação do IMar),
Profa. Dra. Daniela Milstein (Professor Adjunto), Prof. Dr. Eduardo Dellosso Penteado
(Professor Adjunto), Prof. Dr. Emiliano Castro de Oliveira (Vice-diretor do Instituto do
Mar), Prof. Dr. Fábio Ruiz Simões (Professor Associado), Prof. Dr. Fernando Fernandes
Mendonça (Professor Adjunto), Prof. Dr. Fernando Ramos Martins (Professor Adjunto),
Prof. Dr. Gustavo Bueno Gregoracci (Chefe do Departamento de Ciências do Mar),
Prof.  Dr.  Ítalo Braga de Castro (Vice-coordenador da Câmara de Pós-graduação e
Pesquisa do IMar), Prof. Dr. Juan Carlos Ramirez Mittani (Professor Adjunto), Sra.
Laura Roberta Marcantonio Dias (Estudante de Graduação), Prof. Dr. Lucio Leonel
Barbosa  (Professor  Associado),  Sr.  Marcelo  de  Oliveira  Rocha  (Estudante  de
Graduação), Sr. Marcos Vinicius Evangelista (Estudante de Graduação), Profa. Dra.
Renata de Faria Barbosa (Professor Adjunto), Prof. Dr. Rene Rojas Rocca (Professor
Adjunto),  Profa.  Dra.  Tatiana  Martelli  Mazzo  (Vice-coordenadora  da  Câmara  de
Extensão e Cultura do IMar).  Justificaram ausência:  Profa.  Dra.  Melissa Vivacqua
Rodrigues  (Coordenadora  da  Câmara  de  Extensão  e  Cultura  do  IMar)  que  foi
substituída por Tatiana Martelli Mazzo (Vice-coordenadora da Câmara de Extensão e
Cultura  do  IMar),  Paula  Christine  Jimenez  (Coordenadora  da  Câmara  de  Pós-
graduação e Pesquisa do IMar) que foi substituída por Prof. Dr. Ítalo Braga de Castro
(Vice-coordenador da Câmara de Pós-graduação e Pesquisa do IMar).  Justificaram
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ausência  e  não  foram substituídos:  Profa.  Dra.  Elen  Aquino  Perpétuo  (Professor
Adjunto),  Prof.  Dr. José Juan Barrera Alba (Professor Adjunto),  Profa. Dra. Juliana
Petermann Moretti Pelissari (Professor Adjunto), Profa. Dra. Nancy Ramacciotti de
Oliveira Monteiro (Professor Associado). Não justificou ausência: Prof.  Dr. Rodolfo
Eduardo Scachetti  (Professor Adjunto).  Tendo os senhores conselheiros registrado
frequência e sendo constatado quórum com 24 presentes,  o  Prof. Dr. Igor Dias
Medeiros  iniciou  a  Reunião  Ordinária  da  Congregação  realizada  por
videoconferência, conforme agendado pelo instrumento de convocação. Recepcionou
os membros do colegiado, prestou os esclarecimentos sobre os registros de presença,
pedidos de fala e votações pelo sistema de chat do Google Meet. Informou que a
secretária Sueli  Amorim não estava presente por motivo de saúde,  e que o Prof.
Emiliano iria auxiliar no transcurso da reunião. INFORMES: 1. aniversariantes do
mês de outubro.  Cumprimentou os aniversariantes do mês e, na pessoa do Prof.
Augusto, aniversariante e um dos pioneiros do Instituto do Mar, registrou parabéns e
felicidades a todos. Teceu elogios a toda a equipe pelas conquistas que os colegas
sedimentaram para a criação deste instituto inovador e interdisciplinar. 2. Notas de
avaliação dos cursos de graduação: Prof. Emiliano fez um relato, informando que
não sabia se todos os cursos tinham sido avaliados, até porque não se trata de uma
avaliação oficial, mas que era o antigo Guia do Estudante Abril e agora chama-se
GUIA, filiado ao Estadão. Esclareceu que é importante participar deste guia porque ele
promove uma avaliação entre  as  escolas  particulares  e  as  públicas,  facilitando a
consulta pelos alunos. A Engenharia de Petróleo participou pela primeira vez nesta
nova versão. Os conceitos vão de uma a cinco estrelas e a avaliação é feita pelos
colegas dos demais cursos da área, é feita por pares. Tivemos a felicidade de ser
classificados com quatro estrelas, das cinco possíveis. Registrou sua esperança de que
contribua para a visibilidade do curso para novos alunos. Informou que tivemos uma
única escola com a pontuação de cinco estrelas, que foi a Universidade Federal do Rio
de Janeiro. Prof. Igor informou que estas notas foram também informe no Conselho de
Graduação e os cursos do ISS tiveram também avaliação boa. Certamente, melhorando
a nossa estrutura vamos chegar à nota máxima frente a outras instituições. Importante
compartilhar com os colegas da equipe da Unifesp como um todo porque é uma
conquista de todos nós. 3. Regimento Geral da Unifesp: precisou ser revisto para
estar alinhado com o novo Estatuto aprovado. Informou que neste momento está sendo
avaliada a forma do texto, pois o mérito já havia sido discutido. A Reitoria vai recolher
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as eventuais contribuições para aprovar no Consu. Como nós estamos trabalhando no
nosso Regimento, essa aprovação é muito importante porque nós não podemos ferir o
Regimento Geral da Unifesp. Temos uma comissão que foi montada para análise do
Regimento do Campus.  Prof.  Igor  informou,  também, sobre a retomada do nosso
Regimento  a  partir  do  último  texto,  o  qual  será  trazido  para  conhecimento  da
Congregação e posterior apresentação à comunidade do IMar. Este Regimento deverá
ser aprovado pela Congregação e pelo Conselho de Campus. Na oportunidade, e com
objetivo de esclarecimentos sobre a eleição da nova diretoria, fez uma retrospectiva
relembrando que a diretoria pro tempore  foi instalada para atuar por seis meses.
Nesse  período,  foi  prorrogado  para  um  ano  porque  não  haveria  tempo  para
implementar as câmaras, seus regimentos, etc. Entretanto, no dia 24 de dezembro de
2019  o  presidente  lançou  um  decreto  proibindo  as  eleições  de  reitores  das
universidades federais.  Este decreto nem foi  avaliado mas teve validade por três
meses. Quando o decreto perdeu a validade, entramos no período de pandemia. Não
havia  mais  como fazer  uma eleição.  Cobramos a  Reitoria  e  eles  informaram que
poderiam prorrogar o mandato da diretoria pro tempore até que houvesse mudança e
melhoria da situação. Ficou acordado com o Prof. Odair que os Institutos da Baixada
Santista teriam suas eleições e nomeações antes da mudança da Reitoria. 4. Criação
do escritório local da AGITS - Agência de Inovação Tecnológica e Social - ela vem
do antigo NIT - Núcleo de Inovação Tecnológica - temos indicados o Prof. Fernando
Martins e o Prof. Ivan, a pedido do Coordenador Prof. Paulo Schor. Há poucos dias
veio uma demanda para os campi criarem um escritório dessa agência, com vistas à
descentralização. Em reunião realizada com os representantes locais do IMar e do ISS
constatamos que os nossos representantes não tinham conhecimento dessa mudança
referida. Surgiu, então, a dúvida de como concretizar essa descentralização. Vamos
precisar de sala,  possivelmente um técnico-administrativo para atender a agência,
estrutura de computador e outros equipamentos. Precisamos saber qual o apoio que
vamos ter e o que eles esperam de nós. Diante desse cenário, optamos por pedir uma
reunião com o Prof. Paulo Schor para definir quais são os objetivos, exigências e como
vamos atender esta demanda. Prof. Igor manifestou seu entendimento no sentido de
ser uma ação positiva se for conduzida da maneira apropriada. O Prof.  Fernando
Martins confirmou as informações prestadas pelo diretor e disse que deixou claro, na
última reunião local, a importância de não virem somente as responsabilidades, vindo
também a transferência dos recursos para o funcionamento efetivo do escritório da
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AGITS local. Aparentemente o ISS não é muito favorável à descentralização, o que
seria mais um tópico para a conversa com o Prof. Schor. O próximo passo será a
reunião com os representantes locais e o Prof. Paulo Schor para entendermos como vai
caminhar.  5.  ObservaIMar:  entrevistas  e  ampliação  da  equipe  -  a  Unifesp
instituiu, entre 2018 e 2019, a política de observatórios institucionais e temáticos, um
órgão que observa as relações entre a universidade e a sociedade dando visibilidade às
ações. Criamos o nosso projeto em dezembro de 2019 - professores Igor, Gustavo
Fonseca e dois bolsistas. Ao longo deste ano de pandemia, temos trabalhando no
projeto: Igor, Emiliano, Gustavo Fonseca, Ana Carolina Kiyama, que é formada no
BictMar e hoje é aluna da Engenharia Ambiental e tem uma bolsa de profissional, e o
Arthur Capelazo que é o bolsista de iniciação científica. Os bolsistas passaram por um
processo de capacitação e foram trabalhando no levantamento dos dados em duas
frentes: um centro de memória do Instituto do Mar e uma base de dados, ou seja, um
olhar para o passado e um olhar para o presente e futuro. A bolsa da Ana encerra em
dezembro de 2020 e a bolsa do Arthur vai até março/2021. Na última reunião do
Comitê Gestor dos Observatórios Institucionais foram feitas algumas apresentações,
entre  elas  a  do  IMar.  Estamos  nos  organizando  para  apresentar  na  próxima
Congregação para este colegiado. Prof. Igor detalhou como está sendo realizado o
trabalho. Temos a identificação dos nossos parceiros externos, das ações de extensão,
onde  elas  acontecem,  o  período  de  realização.  Estes  dados  vão  para  dois  locais
diferentes:  o  mapa  da  Baixada  e  uma  linha  do  tempo.  Temos,  então,  um mapa
interativo. Vão ser lançados agora os estágios que passaram também para o nosso
controle. Desta forma, teremos condições de saber ao longo dos anos quais são as
empresas que os nossos alunos estão fazendo estágio, quais são as entidades do poder
público,  em  que  ano  começaram  os  trabalhos  nas  outras  cidades.  Conseguimos
mapear, inclusive, a área de atuação dos alunos dentro das empresas ou órgãos do
poder público.  A ideia é darmos visibilidade para o público externo mas também
alinharmos as nossas ações. Na área de pesquisa os bolsistas fizeram uma busca ativa
nos  Currículos  Lattes  de  todos  os  docentes  do  IMar  para  identificar  os  projetos
vigentes, identificar parceiros onde estão sendo desenvolvidos, início e fim. Na linha
do tempo temos algumas datas importantes, mas agora ela está sendo alimentada com
dados de entrevistas realizadas com docentes e técnicos há mais tempo no Instituto,
que têm uma história para contar. Relatou o Prof. Igor que, além dele próprio, já
tinham sido  entrevistados  o  Prof.  Nildo,  o  TAE  Fernando  Pitta,  o  Prof.  Rodrigo
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Choueri, Prof. Augusto, as secretárias Giuseppa e Maria Cristina, Professores Akio,
Camilo, Andrezza e Fernando Martins; nosso colega Sidney estava agendado para
entrevista mas precisamos adiá-la por conta do falecimento de seu pai. Prof. Igor
deixou registrada nossa solidariedade ao amigo; ele será entrevistado em momento
mais conveniente. Todas essas entrevistas estão sendo transcritas e serão levadas ao
repositório  institucional  da  UNIFESP.  Os  alunos  receberam  treinamento  para
classificação  desses  dados  e  forma de  tratamento.  A  ideia  é  pegar  recortes  das
entrevistas e colocá-las na linha do tempo. Explicou, também, que o Observatório é
uma política recente mas já consta dentro dos regimentos da Unifesp. Porém, ainda
não temos uma fonte de financiamento dentro do orçamento. Esta primeira etapa
rodou com emendas parlamentares destinadas para essa finalidade e agora veio mais
uma verba que é pontual e permitiu a contratação de mais 10 bolsistas para dar o
apoio na área de comunicação - um para cada Observatório. Foi realizado um processo
de seleção e quem vai trabalhar conosco é a Isabela Nogueira, pós-graduanda em
Informática em Saúde da Unifesp e também nossa aluna no BICTMar, e atuou no
Observatório Temático da Dinâmica Costeira, coordenado pelo Prof. Gilberto. A partir
da próxima semana, fará parte da equipe. Neste momento estamos cumprindo nossas
obrigações com a pró-reitoria, quais sejam, entregar os relatórios em dezembro, os
mapas a linha do tempo, e planejar as ações para o próximo ano. Justificou este
informe longo e robusto para que todos possam se apropriar do tema, dar a sua
contribuição e também se beneficiar dele. Abriu a palavra aos colegas que foram
entrevistados, presentes na reunião. Prof.  Camilo relatou que foi  uma experiência
muito boa com os alunos Arthur e Ana Carolina, e que o questionário está muito bem
estruturado. Acredita que o trabalho vai cumprir seu objetivo, inclusive porque ele
olha para frente.  Sugeriu  falar  um pouco sobre planejamento futuro.  Poderíamos
conseguir a opinião dos futuros entrevistados. Parabenizou o grupo pela iniciativa.
Prof. Augusto também registrou ter sido uma experiência muito boa e que foi um
momento  incrível  poder  resgatar  estas  informações.  Parabenizou,  também,  pela
iniciativa. Prof. Igor agradeceu a todos que estão colaborando com a construção deste
trabalho  do  Observatório.  6.  Assembleias  carga  horária  docente  DCMar:  o
Presidente dos trabalhos passou a palavra ao Prof.  Gregoracci para que fizesse a
contextualização.  Este  esclareceu  que  não  é  exatamente  levantamento  de  carga
horária, mas sim distribuição. A ideia é repensar o mecanismo pelo qual estamos
fazendo  a  distribuição  de  UCs  para  os  docentes.  Já  foram  realizadas  quatro
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assembleias. Este modelo foi escolhido para que todos pudessem ter direito de voz. Na
oportunidade,  reforçou  o  convite  para  que  os  colegas  participem.  Ainda  surgem
alternativas  ao  longo  das  discussões  dos  pontos  que  se  está  trabalhando.  Prof.
Gregoracci informou que pretende, no final do processo, encaminhar a proposta para a
Congregação,  para  que  esta  se  pronuncie  a  respeito.  Prof.  Igor  parabenizou  os
docentes pelo empenho, em especial o Prof. Gregoracci pela condução deste trabalho,
certamente espinhoso, com muita calma e serenidade. 7. PPI: resultado votação:
Prof. Igor apresentou e comentou sobre os dados finalizados do Projeto Pedagógico
Institucional,  que se encontram disponíveis no site da Unifesp. Este projeto é um
documento  atemporal  e  é  um  capítulo  dentro  do  Plano  de  Desenvolvimento
Institucional, este sim renovado a cada cinco anos. Nós entramos no processo e dentre
as 15 propostas destacadas, há temas que estão intimamente ligados ao modelo dos
nossos cursos. Solicitou aos conselheiros que se apropriem do material e analisem
como o IMar se vê em relação a essas propostas. É um trabalho a ser analisado pelos
NDEs que vão discutir os projetos pedagógicos. Este resultado demonstra que estamos
no  caminho  certo  com relação  aos  nossos  modelos  de  cursos.  8.  Mandato  dos
representantes discentes: Prof. Igor informou que ficou sabendo recentemente que
o  mandato  dos  representantes  discentes  está  terminando.  Solicitou  aos  membros
atuais,  que  têm  interesse  em  permanecer,  que  se  recandidatem  e  façam  uma
divulgação por meio do Centro Acadêmico. O discente Marcos Vinícius disse que ficou
sabendo ontem e está tentando mobilizar os colegas. Prof. Igor pediu todo empenho e
aproveitou para antecipar seu agradecimento pela participação dos discentes ao longo
deste ano, pelo trabalho que fazem na Congregação, cujo mandato vai até o final de
dezembro. Abriu a palavra aos coordenadores Câmaras. 9. CEG: Prof. Akio agradeceu
a colaboração e empenho de todos neste primeiro ciclo de ADEs, vencido com poucos
percalços. Acredita que o segundo ciclo será relativamente tranquilo, mais forte depois
de todo o aprendizado do primeiro período. Na última reunião do CG, foi informado
que em breve será publicada uma atualização do Regimento para o segundo semestre
letivo, sem grandes modificações. Informou que foi criado um grupo de trabalho para
depósito dos TCCs dos alunos concluintes e solicitou a atenção de todos. Colocou-se à
disposição caso alguém queira algum detalhe a mais, lembrando que o tema ainda está
em discussão. 9. CPGPq : Prof. Ítalo comunicou aos membros do colegiado que foi
tramitado na Câmara o projeto de RTI que, neste ano, apresentou um problema porque
nós não havíamos ainda nos desmembrado dos projetos do ISS. Tivemos de fazer uma
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estimativa para saber os recursos que caberiam a cada Instituto; com o apoio dos
docentes  que tinham projetos  que captaram recursos nesse RTI,  nós fizemos um
projeto único onde foram pedidos itens como linha de gases e rede elétrica para
equipar a central analítica, bem como um servidor, sistema de filtração de água e uma
sala fria para os ultrafreezers. Daqui para a frente, tendo aprendido como esse cálculo
do RTI acontece, já solicitaremos os termos de outorga no início do ano, de todos os
que foram outorgados no ano anterior para, a partir daí, termos uma estimativa do
valor e nos anteciparmos,  discutindo e decidindo o destino a ser dado para esse
dinheiro. Prof. Igor complementou informando que o ISS foi bastante colaborativo na
separação dos recursos e que a reunião com os docentes envolvidos foi  bastante
harmônica e prática, conforme relatado pela Profa. Paula. 10. Comissão de retorno
seguro às atividades de pesquisa:  Prof.  Igor informou que é uma comissão do
Campus que tem as três direções, a direção administrativa, as coordenações das duas
câmaras de pesquisa, o pessoal da Infraestrutura, do setor de Serviços, e essa equipe
toda  é  que  está  fazendo  o  credenciamento  dos  laboratórios  dentro  das  normas
estabelecidas pelas pró-reitorias. Nosso papel enquanto Comissão é esclarecer para
comunidade qual é o mínimo exigido para que possa abrir o laboratório: máscara,
álcool gel, número de pessoas, rodízio quando necessário. Todos os processos que
chegam até às quartas-feiras são analisados por um dos membros da comissão e
levados  às  reuniões  que  ocorrem  nas  sextas-feiras,  quando  são  analisados
individualmente e, depois, são dadas as devolutivas por e-mail a cada solicitante. O
Prof. Odair, que é o Presidente da Comissão, libera uma circular com as atualizações
da  semana.  Alertou  que  a  responsabilidade  da  Universidade  é  muito  grande,
especialmente quanto à população externa. Em resumo: pode-se voltar as atividades
de pesquisa desde que cumpridas as normas estabelecidas. 11. Câmara de Extensão:
Profa. Tatiana relatou que, na última reunião da ProEC, a Profa. Raiane orientou no
sentido de cuidado com o cadastramento de ações multicampi direto na ProEC. O fato
de  o  coordenador  ser  de  um  Campus  e  o  vice  coordenador  ser  de  outro,  não
caracteriza uma ação multicampi. Esta tem que abranger a universidade como um
todo. Ações que não estiverem com estas características serão devolvidas para a CaEC
local. Não havendo mais informes, passamos para o EXPEDIENTE: 1 - atribuições
de gestão - análise inicial: Prof. Igor fez a apresentação de um PowerPoint sobre o
mapeamento das atribuições de gestão no IMar. Foi distribuído um formulário no
Google  para  identificação  dos  assentos  ocupados  pelos  docentes  nos  colegiados
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centrais,  no  Campus  e  no  IMar.  Deixamos  um  espaço  aberto  para  outras
representações não listadas. Conseguimos quase 100% de preenchimento. O objetivo é
tentar fazer uma distribuição mais igualitária de trabalho. Como nós temos que atuar
nas quatro esferas (pesquisa, extensão, graduação e gestão), se eu deixo de contribuir
com a gestão eu vou sobrecarregar alguém. Os dados ora apresentados ainda não
foram  adequadamente  trabalhados,  mas  apresentam  uma  visualização  bastante
interativa.  Não é o foco identificar as pessoas nos gráficos demonstrativos e sim
possibilitar um melhor planejamento da gestão. É importante ressaltar que os cargos
trazem consigo uma série de reuniões e compromissos de gestão. Deixou registrado
que estes dados apresentados ainda serão tratados, revistos e abriu a palavra para
comentários, afirmando que sugestões são bem-vindas. Prof. Ítalo registrou que é um
esquema baseado em avaliação mais técnica e menos passional e lembrou que a tabela
de progressão para professor associado seria um bom ponto de partida para os pesos
de cada representação. Não havendo mais manifestações, o Presidente dos trabalhos
passou à ORDEM DO DIA:  1 - Homologação dos membros e presidência da
CAEP - IMar: Prof. Igor relatou que, como presidente da CAEP anterior que encerrou
seu ciclo de dois anos, realizou reunião com os membros indicados pelo IMar e em
segunda sessão com os membros do ISS. A reunião foi para dar posse e eleger o
presidente da nova CAEP. Pelo IMar foram indicados os professores Alberto Claro,
Andrezza, Guilherme e Juliana Perobelli, sem nomear quem seria titular ou suplente.
Na primeira reunião,  professores Guilherme e Juliana se prontificaram a ficar na
comissão como titulares, o que foi muito bom porque o Prof. Guilherme já vem há dois
anos nessa comissão e  tem amplo conhecimento para colaborar com o adequado
funcionamento.  Professores  Alberto  e  Andrezza  ficaram  na  suplência,  pela
congregação. A CEG ainda não indicou seus representantes.  Pela CAEC entraram
como  representantes  as  professoras  Eliana  e  Bárbara,  respectivamente  titular  e
suplente; e pela CPGPq os professores Elen e Rodrigo Martins, respectivamente como
titular e suplente. A Profa. Juliana se prontificou a pegar a presidência com a Profa.
Liliane como vice. Neste ato, submetemos à aprovação dos conselheiros os nomes aqui
apresentados  para  posterior  emissão  de  Portaria  de  nomeação.  Não  havendo
colocações adicionais, foi submetida à votação a homologação dos novos membros da
CAEP IMar, sendo aprovada com duas abstenções. Destacou a importância do trabalho
desta  comissão  que,  na  avaliação  dos  colegas,  tem  um  papel  orientativo,
especialmente  no  primeiro  ano  de  trabalho  dos  ingressantes.  2 -  Indicação  de
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representação para o Conselho de Saneamento do Guarujá:  recebemos uma
demanda da prefeitura de Guarujá/SEMAM, para indicarmos um representante.  A
pedido do presidente dos trabalhos, o representante discente Marcos Vinícius, que faz
estágio na Semam/ Prefeitura do Guarujá informou que foi aprovada uma lei em 2018
que previa a criação deste conselho; agora por problemas locais, houve pressão para
que fosse ativado. As primeiras cadeiras são indicadas e há uma vaga para a Unifesp.
Prof.  Igor  ressaltou  que  nós  temos  vários  colegas  que  têm atuado  forte  junto  à
Prefeitura de Guarujá, um município que abriu muito as portas para a universidade.
Fazer parte de um conselho de saneamento é algo que abre possibilidades para nossa
colaboração  com  vistas  a  embasar  as  políticas  públicas.  Como  habitualmente,  a
diretoria  consultou,  por  e-mail,  os  docentes  do IMar e  recebeu manifestações de
interesse dos professores Ronaldo Torres, Eduardo e Caio. Apresentadas as propostas
de interesse de cada um, os nomes foram submetidos à votação dos membros da
Congregação. Registrados os votos no chat da reunião, foi aprovada a indicação do
Prof. Eduardo Delosso Penteado, com 15 votos, sendo registradas cinco abstenções.
Prof. Igor parabenizou o Prof. Eduardo e desejou-lhe uma excelente representação.
Agradeceu  também  aos  professores  Ronaldo  Torres  e  Caio  por  terem  se
disponibilizado,  apesar  de  todas  as  suas  atribuições.  A  Profa.  Daniela  relatou  a
importância de ter um retorno de informações sobre as participações externas dos
colegas indicados,  ao que foi  esclarecido pelo Prof.  Igor a forma que vem sendo
adotada,  com os professores representantes que o procuram periodicamente e/ou
mandam recortes sobre as reuniões. A ideia é que possamos ter esse feedback, sim.
Agradeceu  a  colaboração  da  professora.  O  representante  da  graduação  Marcos
Vinícius pediu a palavra e relatou que, no último dia 23 de outubro, os alunos fizeram
uma reunião sobre as ADEs do primeiro semestre e foram apontados cinco pontos que
requerem análise: permanência estudantil, RU e trancamentos; não gravação de aulas;
critérios de cumprido ou não - se são por notas ou avaliações, que apresentam falhas;
número  de  vagas  para  engenharia;  exames  e  substitutivas  que  não  é  dada  esta
oportunidade. A representante Laura Roberta levantou também a falta de feedback
sobre as atividades desenvolvidas, para saber se realmente estão aprendendo. Houve
disciplinas com uma atividade avaliativa apenas.  Destacou o assunto para não se
repetir o problema que aconteceu em algumas UCs do BICTMar. Sugeriu deixar muito
claros todos os pontos que devem ser abordados nos trabalhos. Outro ponto foi um
pedido aos professores para que tomem muito cuidado com algumas falas que são
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ditas em aula. Assim como os docentes, os alunos também estão se adaptando às
ADEs,  e  os  pedidos  de  prorrogação  de  prazo  não  necessariamente  significam
desinteresse dos alunos que podem estar sobrecarregados. Prof. Igor agradeceu a
participação dos representantes discentes. Certamente estes assuntos serão tratados
na CEG. Antes de encerrar a reunião a Profa. Daniela pediu melhor esclarecimento
sobre a gravação de aula mencionada pelo aluno Marcos. Este esclareceu tratar-se da
disponibilização da aula síncrona quando o aluno não pôde participar. Prof. Akio pediu
para  deixar  registrado  que  os  pontos  colocados  pelo  aluno  Marcos  já  eram  de
conhecimento da CEG, que sempre esteve aberta, tiveram uma conversa e não tiveram
retorno na CEG para prosseguimento. Nada mais havendo a tratar, para constar, eu,
Sueli  de  Amorim Chaves  de  Freitas,  secretária,  lavrei  a  presente  ata  que,  após
aprovada, será assinada por mim e pelo Senhor presidente. ATA APROVADA NA
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 21 DE JANEIRO DE 2021.

 
 Igor Dias Medeiros

Diretor Pro tempore do Instituto do Mar
Presidente da Congregação do Instituto do Mar - Campus Baixada Santista

 
 Sueli de Amorim Chaves de Freitas

Secretária da Congregação do Instituto do Mar - Campus Baixada Santista
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