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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DO INSTITUTO
DO MAR (IMar) - CAMPUS BAIXADA SANTISTA DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SÃO PAULO REALIZADA EM 19 DE NOVEMBRO DE

2020

Aos dezenove dias do mês de novembro 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/jds-npmb-gao  .  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. Andre Luiz Alves Mendes (Estudante de
Graduação), Prof. Dr. Andre Luiz Vizine Pereira (Professor Adjunto), 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.  Fernando  Fernandes
Mendonca  (Professor  Adjunto),  Prof.  Dr.  Gustavo  Bueno  Gregoracci  (Chefe  do
Departamento de Ciências do Mar), Profa. Dra. Gyrlene Aparecida Mendes da Silva
(Professor Adjunto), Prof. Dr. Italo Braga de Castro (Vice-coordenador da Câmara de
Pós-graduação  e  Pesquisa  do  IMar),  Prof.  Dr.  Jose  Juan  Barrera  Alba  (Professor
Adjunto), Prof. Dr. Juan Carlos Ramirez Mittani (Professor Adjunto), Profa. Dra. Juliana
Petermann Moretti Pelissari (Professor Adjunto), Profa. Dra. Liliane Janikian Paes de
Almeida (Professor Adjunto), Prof. Dr. Lucio Leonel Barbosa (Professor Associado), Sr.
Marcelo de Oliveira Rocha (Estudante de Graduação), Profa. Dra. Nancy Ramacciotti
de  Oliveira  Monteiro  (Professor  Associado),  Profa.  Dra.  Renata  de  Faria  Barbosa
(Professor Adjunto), Prof. Dr. Rene Rojas Rocca (Professor Adjunto), Prof. Dr. Rodolfo
Eduardo  Scachetti  (Professor  Adjunto).  Justificaram ausência:  Arieli  Tristao  Rezio
(Estudante de Pós-graduação Stricto Sensu) que foi substituída por: Mario Bueno da
Silva  Junior  (Estudante  de  Pós-graduação  Stricto  Sensu),  Elen  Aquino  Perpetuo
(Professor  Adjunto)  que  foi  substituída  por:  Gyrlene  Aparecida  Mendes  da  Silva
(Professor Adjunto), Fabio Ruiz Simões (Professor Associado) que foi substituído por:
Liliane Janikian Paes de Almeida (Professor Adjunto),  Marcos Vinicius Evangelista
(Estudante de Graduação) que foi substituído por: Camila Siqueira Silva (Estudante de
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Graduação),  Melissa  Vivacqua Rodrigues (Coordenador da Câmara de Extensão e
Cultura do IMar) que foi substituída por: Tatiana Martelli Mazzo (Vice-coordenador da
Câmara de Extensão e Cultura do Imar), Paula Christine Jimenez (Coordenador da
Câmara de Pós-graduação e Pesquisa do IMar) que foi substituída por: Italo Braga de
Castro  (Vice-coordenador  da  Câmara  de  Pós-graduação  e  Pesquisa  do  IMar).
Justificaram ausência e não foram substituídos: Emiliano Castro de Oliveira (Vice-
diretor Acadêmico do Instituto do Mar), Fernando Ramos Martins (Professor Adjunto).
Não justificaram ausência: Camila Siqueira Silva (Estudante de Graduação), Laura
Roberta Marcantonio Dias (Estudante de Graduação), Mario Bueno da Silva Junior
(Estudante  de  Pós-graduação  Stricto  Sensu),  Tatiana  Martelli  Mazzo  (Vice-
coordenador da Câmara de Extensão e Cultura do IMar). Participaram da reunião
como convidados:  Ana Carolina  Kiyama Correa,  Arthur  Capelazo,  Fernando Pitta,
Isabela Nogueira da Silva. Tendo os senhores conselheiros registrado frequência no
chat e sendo constatado quórum com 23 presentes, o Presidente dos trabalhos, Prof.
Dr.  Igor  Dias  Medeiros,  iniciou  a  Reunião  Ordinária  da  Congregação  do
Instituto do Mar, às 9h10, realizada por videoconferência conforme agendado pelo
instrumento de convocação. Recepcionou os presentes, prestou os esclarecimentos
sobre os registros de presença, pedidos de fala e votações pelo sistema de chat do
Google Meet. Agradeceu a participação de todos os membros do colegiado, deu boas
vindas aos convidados e passou aos INFORMES: 1 - Eleições para as direções do
IMar e ISS - Prof. Igor fez um breve relato sobre a nomeação dos atuais diretores pro
tempore  dos  Institutos,  inicialmente  pelo  período de  seis  meses.  No decorrer  do
tempo, observou-se que as eleições da Congregação deveriam ser alinhadas com todas
as eleições da Unifesp. Foi, então, aprovada a prorrogação dos mandatos dos pro
tempore. Entretanto, vieram as intercorrências desde o final do ano de 2019 e, com
elas, alterações nos planos. Foi testado e aprovado o processo eleitoral on-line para o
ICT - São José dos Campos, primeira eleição para diretor, com amplo sucesso. A partir
daí já foram pautadas as eleições do Campus Guarulhos, tendo como presidente da
Comissão  Eleitoral  o  nosso  colega  Prof.  Anthony;  do  Campus  São  Paulo  sob  a
presidência do Prof. Odair, e as eleições da Reitoria que já estamos acompanhando o
movimento das chapas. A consulta pública ocorrerá ainda em dezembro e a eleição
pelo CONSU em janeiro/2021. Na reunião do CONSU do corrente mês, foi criada a
Comissão Eleitoral para o processo de eleição das diretoriais do ISS e IMar. Foram
nomeados o Prof. Djalma Fagundes - Campus  São Paulo, como presidente; o Prof.
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Manoel  de Jesus Simões e a TAE Fernanda Abreu.  A tarefa deles é  completar a
Comissão  Eleitoral  e  apresentar  o  cronograma  das  eleições  que  deve  passar  no
próximo Conselho Universitário. Assim, foi iniciado o processo de eleição dos nossos
Institutos,  com  a  proposta  de  as  eleições  serem  realizadas  em  fevereiro/2021,
homologadas nas Congregações e demais órgãos em março, para que a nova gestão
seja  empossada  em  abril,  ainda  dentro  da  atual  gestão  da  Reitoria.  Registrou
agradecimento por este período de gestão que está sendo um grande aprendizado. O
último ponto do pro tempore que falta ser concluído é o Regimento do Instituto do
mar, assunto que será discutido nesta reunião. 2 - Testagem da Covid-19 para os
servidores  do Campus Baixada Santista:  informou que  está  agendado  para  o
próximo dia 24 de novembro, no período da manhã, o programa de testagem de todos
os  servidores  da  Unifesp  -  Campus  Baixada  Santista,  para  verificar  se  já  fomos
expostos ao coronavírus. A coleta será realizada no Edifício Central. Não é obrigatório,
mas é recomendável. A Diretoria Administrativa está organizando todo este processo e
os detalhes serão divulgados, oportunamente, via e-mail para toda a comunidade. 3 -
PDI 2021 - 2025: está em fase de finalização o PDI 2021/2025. Prof. Igor agradeceu a
colaboração  de  todos  que  ajudaram  a  passar  pelas  diversas  etapas.  Os  1.100
conselheiros definiram as metas e ontem, 18, a gestão central fez uma classificação
sobre o quanto depende de nós e o quanto depende da comunidade externa (recursos,
por exemplo). Informou, também, que os nossos pleitos estão contemplados no PDI. 4 -
Reinício das aulas: ontem, 18, iniciamos o 2º semestre letivo/2020 e já constatamos
a necessidade de alguns ajustes, como o uso do Google com limite de 100 usuários. A
STI já está analisando em busca de uma solução. Fez agradecimento formal à Profa.
Yara de Paula, afiliada, que fez um estudo dos planos de ensino e cruzou com a
avaliação que os estudantes e docentes fizeram do 1º semestre. Na segunda-feira, 16,
tivemos um encontro porém, muitos não puderam participar.  Prof.  William tem a
gravação do encontro e poderá disponibilizar a todos, com a recomendação de que
assistam. Desejou a todos um bom início de semestre e que possamos concluí-lo com
sucesso. 5 - Informes das Câmaras e Departamento: CPGPq - Prof. Ítalo informou
que tínhamos represados alguns projetos das últimas RTI referentes a 2017 e 2018 e a
Câmara recebeu a demanda da Pró-Reitoria para execução dos recursos. Os docentes
responsáveis por cada um dos projetos já foram contatados para darem andamento.
Ainda dentro deste ponto,  o  Prof.  Igor  informou que recebemos uma questão do
governo federal sobre alguns equipamentos que ainda não conseguimos instalar. O
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tema foi  respondido com auxílio do Prof.  Ítalo,  que deu todos os elementos para
formulação  da  resposta,  a  quem  agradeceu  formalmente  nesta  oportunidade.
Informou, também, que está programada uma reunião entre as diretorias de Campus e
do Instituto com a Infraestrutura para buscar a solução para essas instalações. Prof.
Augusto, complementando a fala anterior, informou que foi uma solicitação da atual
coordenadora do projeto Finep, Profa. Maria Lúcia Formigoni, do qual nós temos uma
subproposta  referente  a  estas  últimas  instalações  que  são  necessárias,  dos
equipamentos ainda estão nas caixas. Faltava definir datas das instalações para que o
projeto como um todo conseguisse mais uma prorrogação para utilizar o restante dos
recursos de todas as subpropostas. Entende que falta somente a definição de datas
para complementar o relatório que já havia enviado na semana anterior,  e se há
necessidade de mais recursos para completar os trabalhos. Agradeceu a iniciativa dos
diretores por encamparem este assunto para que seja resolvido na Instituição e na
Finep. Prof. Igor enfatizou a importância da melhor organização no acompanhamento
e  alinhamento  desses  projetos.  Prof.  Augusto  esclareceu,  para  conhecimento  dos
membros  da  Congregação,  que  temos  três  equipamentos  que  requerem cuidados
especiais: o HPLC que está sob responsabilidade da Profa. Andrezza, na Carvalho de
Mendonça, para o qual faltam ajustes de bancada, linha de gases e elétrica também; o
Analisador de Carbono Orgânico Total que está na Maria Máximo e a embarcação, que
é  a  nossa  principal  preocupação,  mantida  com  remanejamento  de  recursos  dos
programas  de  pós,  alocada  numa  marina  no  Guarujá,  bem  afastada,  além  da
dificuldade de pela falta de técnico responsável - temos sido auxiliados pelo Roberto
Bacarat; agora acabou o combustível e foram desligadas as baterias. Esta dificuldade é
uma  luta  de  muitos  anos.  Prof.  Igor  registrou  que  deveríamos  ter  grupos  para
acompanhar os assuntos, de forma a que cheguem à gestão em tempo adequado, pois
algumas dessas demandas ele está tomando conhecimento só agora. Por outro lado, é
preciso envolvimento dos colegas. Recentemente fomos consultados sobre o interesse
em ocupar uma área com acesso ao canal de Bertioga, onde ficava o Gremar, e que
resolveria o problema dos custos de manutenção de nossa lancha, mas não fomos
capazes de apresentar três subprojetos que a SEMAM Guarujá precisava. Passada a
palavra ao Prof. Lúcio, este colocou que tem dois equipamentos - cromatógrafo gasoso
e  o  equipamento  analisador  que  estão  em  fase  de  obtenção  de  recursos  para
instalação.  Colocou,  também, que temos demandas na graduação e  perguntou se
poderíamos aproveitar este momento e abarcar recursos, por vias institucionais, para
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colocá-los em funcionamento. Relatou que, desde 2017, fez um levantamento onde
precisava, para colocar o destilador de petróleo em funcionamento, de uma estrutura
muito simples: um nobreak, ambientação da sala para utilização do equipamento de
forma segura e, até o momento não logramos resultados apesar dos esforços. Em
breve é possível que tenhamos nova avaliação do curso de Engenharia de Petróleo e
não  conseguimos  executar  práticas,  apesar  de  um  curso  reconhecido.  Temos
equipamento de quase 200 mil reais que ficou encaixotado durante muito tempo e que
precisa de um recurso de menos de 10 mil reais para colocar em funcionamento.
Lança  uma  reflexão  sobre  como  poderíamos  resolver  esta  situação.  Prof.  Igor
agradeceu as colocações e informou que isto é uma pauta de RTI Fapesp; precisa ser
acertado com os colegas que foram contemplados com recursos Fapesp, não cabe à
direçao difinir o uso desses recursos. Pode apenas sugerir, mas se comprometeu a
fazer uma reunião com os coordenadores da engenharia,  tanto a gestão que está
terminando quanto a que está assumindo, para renovar o assunto e traçar os próximos
passos. Profa. Liliane apresentou sugestões para uso das verbas das RTI, na Maria
Máximo, analisando o projeto que existe e solicitando verbas para a parte civil pouco a
pouco; equipamentos para a graduação que podem ser utilizados para mestrado e
iniciação  científica,  também  podem  entrar  em  verba  RTI,  colocando-se  nos
planejamentos a adequação de uma área para futuramente instalar o equipamento tal.
Importante  planejar  a  área  civil  e  não  só  os  equipamentos.  Prof.  Ítalo  prestou
esclarecimentos  sobre  as  RTI  e  colocou-se  à  disposição  para  responder  qualquer
questão em nome da Câmara: são uma Reserva Técnica Institucional destinada pela
Fapesp, um percentual de cada projeto de pesquisa (geralmente 10%) que é captado
no primeiro ano que o termo de outorga é assinado e disponibilizado no ano seguinte.
A Fapesp lança editais institucionais com os requisitos para uso desses recursos, e eles
precisam ser explicitamente relacionados a pesquisa. Não se opõe a que equipamentos
pré-existentes  que  foram  captados  para  atividade  de  ensino  sejam  destinados  a
pesquisa,  desde  que  eles  fiquem também disponibilizados  para  a  pesquisa.  Com
relação  às  obras  civis,  também  muito  importantes,  temos  tido  pleitos  sobre  as
necessidades  de  espaço  físico,  no  âmbito  do  Conselho  do  Departamento  e  nesta
Congregação,  que acabam não sendo aprovados,  embora legítimos.  Ponderou que
precisamos superar esta fase antes de novos passos. CEG - Prof. Akio iniciou sua fala
agradecendo a dedicação de todos na execução do regime ADE. A análise preliminar,
pela ProGrad, das questões docentes e discentes se apresenta satisfatória. Tem alguns
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pontos que poderemos melhorar neste segundo semestre. Referiu que sobre a data de
início da curricularização da extensão, pelo MEC, estamos um pouco atrasados - temos
poucos projetos. Será chamada, em breve, uma reunião da CEG para tratar deste
assunto. Prof. Igor lembrou que foram prorrogadas as inscrições para a representação
estudantil  nos  espaços  colegiados  e  citou  a  necessidade  de  renovação.  O  aluno
Marcelo informou que se disponibilizou e a aluna Ana Carolina também se candidatou;
agora vão vão iniciar as fases de campanha estudantil para eleições em janeiro. Prof.
Igor  enfatizou a  importância  de  os  estudantes  do  IMar  ocuparem os  espaços  de
representação. Não havendo mais informes, o Presidente dos trabalhos solicitou a
inclusão  de  três  pontos  de  pauta:  -  homologar  o  resultado  das  eleições  das
coordenações das engenharias;  -  definir membros representantes para a comissão
eleitoral da nova direção do IMar - um docente, um TAE e um estudante; - aprovar o
relatório de atividades do professor visitante Lucas Baruaem Moreira, posto que já
temos um relatório na pauta. É um relatório simples, e o Prof. Ítalo, coordenador do
Programa,  está  presente  e  pode  tirar  qualquer  duvida.  Colocados  os  pedidos  de
inclusão de pauta em votação, individualmente, foram aprovadas por unanimidade as
três solicitações da presidência. EXPEDIENTE: 1 - Apresentação do Observatório
Institucional do Instituto do Mar - resultados do primeiro ano: Prof. Igor fez um
breve histórico sobre a criação dos Observatórios Institucionais, que hoje são uma
realidade na Unifesp. Tem como objetivo principal resgatar e registrar a memória de
criação do Instituto, além de mapear todas as nossas interações com a sociedade, seja
nas atividades de pesquisa, estágios, nos projetos de extensão. Esta primeira etapa foi
desenvolver o ferramental, conseguir levantar todos os dados, definir as formas de
entrevista para construção da memória. A equipe precisou ser capacitada pela Pró-
Reitoria.  Por  emenda  parlamentares,  vieram  recursos  para  aquisição  de  um
computador e dois bolsistas: Arthur e a Ana Carolina. No final do ano, conseguimos
verba para um terceiro bolsista, que é da área de Comunicação e este bolsista vai,
agora,  organizar os dados coletados e dar visibilidade.  Passamos a contar com a
colaboração da Isabela. Prof. Igor passou a palavra as três bolsistas que fizeram uma
apresentação audiovisual detalhada, de material que ficará registrado e arquivado nos
documentos  do  Instituto  do  Mar.  Fizeram  um  relato  enriquecedor  das  visões  e
vivências dos primeiros docentes e técnicos administrativos que atuaram no IMar, das
publicações, entrevistas e dados de acervo pessoal. Ao término, foram registrados no
chat e verbalizados inúmeros cumprimentos aos estudantes pelo trabalho realizado.
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Prof. Igor comentou sobre a definição dos próximos passos. Destacou que 90% do
trabalho foi feito pela Ana Carolina e pelo Arthur. A supervisão abriu as portas e deu
apoio para que pudessem trabalhar. Novos dados serão repassados para alimentação
do Observatório e publicação dos dados que ficarão abertos a quem quiser, na região,
no país, no mundo. Não faltaram elogios! Os bolsistas agradeceram os elogios. 2 -
Assembleias  do  DCMar  sobre  atribuição  de  Carga  Horária  Docente:  Prof.
Gregoracci  fez uma síntese dos trabalhos e objetivos alcançados com as diversas
assembleias do DCMar destinadas à discussão da atribuição da carga horária docente
no Instituto, de uma forma geral. Recebemos várias proposta num primeiro momento,
e os professores William e Fábio Simões foram os principais autores desse momento.
Na segunda assembleia foram discutidas as propostas, encontradas divergências em
outros assuntos e, a partir de então, a proposta foi reestruturada e começamos a
abordar tópico a tópico. fechamos uma forma de atribuir carga horária que envolve
participação pedagógica dos cursos, desassocia os docentes com os módulos, deixa os
módulos associados apenas às área de conhecimento. Isto vai passar por um segundo
estágio para manifestação dos docentes e vai passar por uma comissão auxiliar do
Departamento  que  vai  interpretar  esses  dados  e  enviar  para  o  Conselho  de
Departamento que tem a missão de referendar os resultados e resolver eventuais
pendências. Registrou que as seis assembleias, nem sempre fáceis, foram bastante
construtivas  e  produtivas.  Foram  tirados  diversos  indicativos  para  os  cursos,
departamento,  câmaras  e,  daqui  para  a  frente,  precisamos  avaliar  e  tentar
implementar  como um projeto  piloto,  antes  de  instituirmos  em definitivo  para  o
primeiro semestre de 2021. Prof. Igor complementou enfatizando a importância do
trabalho e que existem alguns pontos que exigem dedicação de todos.  Há vários
pontos conflituosos, como espaço físico e carga horária docente, que são temas mais
calorosos. O conflito é necessário; só precisamos mesmo é continuar conduzindo de
maneira respeitosa,  com tolerância e,  por conta disto,  fez questão de registrar a
excelente  forma  de  condução  das  assembleias  por  parte  do  Prof.  Gregoracci,
manifestando seu agradecimento e parabéns. Abriu a palavra aos conselheiros que
quisessem se  manifestar.  Prof.  Gregoracci  ressaltou que era  um dos  importantes
pontos pendentes; há outros tópicos, mas vamos vencendo e construindo soluções.
ORDEM  DO  DIA:  1  -  Aprovação  das  Atas  de  Reuniões  de  17/09/2020  e
22/09/2020: inicialmente foi colocada em votação a ata da reunião de 17/09/2020 e
aprovada com uma abstenção. Colocada em votação a ata da reunião de 22/09/2020,
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foi aprovada por unanimidade. 2 - Homologação da aprovação ad referendum da
área  e  pontos  para  concurso  de  livre  docência  -  área  de  Saúde  e
Desenvolvimento  Humano:  Interações  Ambientais  -  processo  SEI  Nº
122518/2020-28:  o  Presidente  fez  uma  breve  contextualização  sobre  o  tema,
especialmente considerando a presença de alunos na nossa Congregação. É o título
mais alto no nosso meio, embora não seja comum em outros Estados. Já temos uma
professora no nosso grupo com este título, que é a Profa. Sônia Tatumi, e agora temos
uma outra professora interessada. Esta solicitou ao DCMar que discutiu, aprovou e
encaminhou à Congregação para deliberação. Este concurso é aberto pela Unifesp e
qualquer profissional que se enquadre na área em questão pode prestar o concurso e
se tornar livre docente pela Unifesp. No âmbito da nossa universidade, quem decide se
vai  ou não abrir  o concurso na área e com os pontos indicados é uma comissão
estabelecida pela Pró-Reitoria de Pós-graduação e Pesquisa que, de acordo com o
calendário,  se  reuniu  dia  17/11/2020 e  aprovou a  abertura  do  concurso  de  livre
docência para a área pleiteada. Considerando a data em que seria realizada a reunião,
foi necessário que a Diretoria aprovasse, ad referendum da Congregação, a proposta.
Ante o exposto, a homologação da aprovação ad referendum para o concurso de livre
docência foi submetida à votação dos conselheiros e aprovada com uma abstenção. 3 -
Aprovação da indicação ad referendum de representante do IMar na Comissão
de Livre Docência da Pro-Reitoria de PGPq - Processo SEI nº 122518/2020-28: o
Presidente explicou que, quando mandou para a PPGPq a aprovação da proposta de
concurso, aquela Pró-Reitoria demandou a indicação de um representante do IMar
para a Comissão de Livre Docência. Considerando que nossa única representante com
o título é  a  Profa.  Sônia Tatumi,  ela  foi  indicada ad referendum,  cuja aprovação
submetemos à votação dos presentes. Agradeceu, na oportunidade, a Profa. Sônia que,
prontamente,  aceitou a indicação.  A homologação da indicação ad referendum  da
Profa. Sônia foi aprovada por unanimidade. Na sequência, o Prof. Igor agradeceu a
confiança da  Congregação nessas  aprovações  ad referendum.  4 -  Aprovação do
relatório do Professor Visitante Thiago Costa Mendes - PPGBEMC - Processo
SEI  nº  123310/2020-26  -  aqui  incluída,  por  previamente  autorizada  pelos
Conselheiros, a aprovação do relatório do Professor Visitante Lucas Baruaem
Moreira: Prof. Ítalo fez um informe e retrospectiva sobre o trabalho dos professores
visitantes,  esclarecendo  que  foram  avaliados,  inicialmente  aos  12  meses,  para
justificar a renovação contratual.  Estão alocados no PPGBEMC quatro professores
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visitantes, incluindo-se aos citados a Profa. Monica Muelbert e Prof. Carlos Magenta.
Estes relatórios se referem aos primeiros seis  meses do segundo contrato.  Todos
encerrar-se-ão  aos  24  meses,  sem  possibilidade  de  renovação.  Os  relatórios  em
questão já foram aprovados pela CPGPq que os submete à Congregação. Fez uma
rápida  exposição  do  relatório  do  Prof.  Thiago  que  todos  receberam  quando  da
convocação. Não havendo dúvidas, o Presidente submeteu a votação o relatório do
Prof. Visitante Thiago Costa Mendes que foi aprovado por unanimidade. O relatório do
Prof. Lucas Buruaem foi projetado aos presentes, para acompanhamento, pelo Prof.
Ítalo, que registrou, em especial, mais de 10 publicações do docente nestes 18 meses
em avaliação. Prof.  Igor ressaltou a importância da presença desses colegas,  que
reforça os nossos programas,  dando mais possibilidades aos nossos estudantes,  e
também  contribui  com  o  início  de  carreira  desses  professores.  Profa.  Liliane
manifestou  dúvida  quanto  às  recontratações  (ou  novas  contratações)  de  PV,  se
dependem de editais. Prof. Ítalo esclareceu que a legislação que rege o professor
visitante é muito semelhante à do professor substituto. Sendo assim, depois de dois
anos de atividades eles não podem integrar nenhuma universidade federal do Brasil
por um período de quarentena de dois  anos também. Lamentavelmente,  eles vão
embora.  Podem,  eventualmente,  trabalhar  voluntariamente.  O  Presidente  abriu  a
votação o relatório  do Prof.  Visitante Lucas Baruaem que foi  aprovado com uma
abstenção.  Prof.  Igor  informou  que  o  Prof.  Lucas  submeteu  um  projeto  Jovem
Pesquisador à Fapesp (JP) e se for aprovado ele irá permanecer contribuindo com o
Instituto do Mar durante a realização do Projeto. Aproveitou para fazer um registro e
agradecimentos, citando que, na reta final do PDI, quando tivemos de apresentar
metas para extensão,  ensino e pós-graduação,  os Profs.  Ítalo e Fernando Martins
conversaram,  fizeram  uma  reunião,  e  estão  prevendo  aproximações  entre  os
programas, propondo disciplinas em comum. Muito saudável ver a evolução dessas
tratativas no desenrolar do nosso Instituto. Fazendo um parêntesis na sequência dos
itens da Pauta, o Presidente dos trabalhos fez questão de registrar e parabenizar, o
que habitualmente faz no início das nossas reuniões, nominalmente, os aniversariantes
do mês de novembro de 2020. Com a lembrança da Profa. Nancy, registramos ser hoje,
19 de novembro, o Dia da Bandeira, um dos símbolos maiores do nosso País. Prof. Igor
anunciou  que  fará  uma  consulta  formal  ao  Departamento  de  Comunicação
Institucional para oficializar o símbolo do Instituto do Mar. Esclareceu que já temos o
"Náutilus"  e  que  deve,  inclusive,  constar  em Ata  anterior  ao  Departamento.  Vai
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discutir com o DCI e assim que tiver posições vai trazer ao coletivo. Foi sugerida a
realização de concurso, que será analisada oportunamente. 5 - Regimento do IMar -
formar Comissão de Revisão: Prof. Igor fez uma retrospectiva da elaboração da
minuta  do  Regimento  do  Instituto  que  foi  enviada  para  conhecimento  de  todos.
Durante o Planejamento da criação do IMar, tivemos comissões, subcomissões que
discutiram as diversas etapas, conheceram os diversos regimentos da universidade
que  versam  sobre  as  congregações,  analisaram  os  quantitativos  de  professores
adjuntos,  associados,  representantes discentes.  Tudo foi  discutido e se avançou o
máximo que deu. Desta forma, não partimos do zero. Já temos um esboço. Agora
precisamos  redigir  e  aprovar  nas  instâncias  apropriadas  o  Regimento  do  nosso
Instituto. Temos vários colegas que têm grande experiência na redação de regimentos,
a exemplo dos professores Anthony e Gregoracci. Agora temos que estabelecer uma
Comissão  e  um prazo  para  apresentar  a  versão  final  do  Regimento.  Professores
Eduardo  e  Liliane  se  ofereceram  para  integrar  a  Comissão  que  irá  finalizar  o
Regimento, porque nos foi passada a incumbência de fazer a transição com todos os
regimentos  aprovados.  Em  havendo  aprovação  dos  Conselheiros,  Profs.  Igor  e
Emiliano gostariam de fazer parte da Comissão. Não havendo novos oferecimentos, o
Presidente dos trabalhos colocou em votação a Comissão de Revisão do Regimento do
IMar formada pelos professores Igor, Emiliano, Eduardo e Liliane. Esta proposta foi
aprovada por unanimidade. Passando ao estabelecimento de prazos de realização dos
trabalhos, foram propostos: elaboração e revisão do Regimento pela Comissão até o
dia 02 de dezembro; consulta pública de 03 a 13 de dezembro. Colocados em
votação, os prazos foram aprovados por unanimidade. 6 - homologar o resultado
das eleições das coordenações das engenharias: a Comissão foi composta pelos
professores William, Alberto e Renata. Profa. Renata fez questão de agradecer o Prof.
Gregoracci que auxiliou na criação do formulário de votação e que deu tudo certo com
ótimo resultado. Não houve qualquer intercorrência. Prof. Igor agradeceu os membros
da Comissão e o Prof. Gregoracci que prestou sua colaboração. Tivemos chapas únicas
para os dois cursos, ficando assim eleitos: Engenharia Ambiental - Professor Ronaldo
Torres (coordenador) e Professor Akio (vice-coordenador); Engenharia de Petróleo -
Prof.  Emiliano  (coordenador)  e  Prof.  Lúcio  (vice-coordenador).  Estes  resultados
precisam ser homologados pela Congregação. Submeteu à votação o resultado das
eleições para Engenharia Ambiental  (R.Torres e Akio)  que foi  aprovado com uma
abstenção da parte interessada. Submeteu à votação o resultado das eleições para
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Engenharia de Petróleo (Emiliano e Lúcio) que foi aprovado com uma abstenção da
parte interessada. O Presidente dos trabalhos parabenizou os eleitos e desejou-lhes
sucesso; agradeceu, de público, o trabalho da Profa. Flávia e do Prof. Akio que ora
deixam a coordenação,  pelo trabalho incansável;  e,  também, a Profa.  Liliane que
encerra um ciclo extenso e o Prof. Emiliano que se desdobra entre a Direção e o
Curso. 7 - definir membros representantes para a Comissão Eleitoral da nova
direção do IMar : conforme adiantado no início desta reunião, no último Conselho
Universitário foram aprovados os nomes dos membros da Comissão Eleitoral para
conduzirem o processo de transição do ISS e IMar. Foi-nos solicitada a indicação de
um docente,  um TAE e um discente.  Prof.  Igor fez,  como habitual,  uma consulta
pública à comunidade, tendo recebido resposta somente do Prof. Gustavo Gregoracci.
Não havendo novas manifestações, dispuseram-se a participar a TAE Sueli Amorim e o
discente Marcelo de Oliveira Rocha. O Presidente dos trabalhos colocou em votação as
indicações do Prof. Gregoracci, Sueli Amorim e Marcelo de Oliveira para integrarem a
Comissão  Eleitoral,  que  foram  aprovadas  com  duas  abstenções,  por  conflito  de
interesses. 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 MENSAL DO
DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2020.

 
 
 

 Igor Dias Medeiros
Diretor Pró-tempore do Instituto do Mar

Presidente da Congregação do Instituto do Mar (IMar) - Campus Baixada Santista
 
 

 Sueli de Amorim Chaves de Freitas
Secretária da Congregação do Instituto do Mar (IMar) - Campus Baixada Santista
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