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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 15 DE DEZEMBRO DE

2020

Aos quinze dias  do mês de dezembro de dois  mil  e  vinte,  às  9h10,  em segunda
chamada, foi realizada REUNIÃO NÃO PRESENCIAL, POR VIDEOCONFERÊNCIA, em
plataforma  virtual,  uti l izando-se  o  GOOGLE  MEET  -  Link  de  Acesso:
https://meet.google.com/wvr-iutn-pme. Reuniram-se os 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: Adriana Barioni, André
Luiz Alves Mendes, André Luiz Vizine Pereira, Camilo Dias Seabra Pereira, Cledson
Akio  Sakurai,  Daniela  Milstein,  Eduardo  Dellosso  Penteado,  Emiliano  Castro  de
Oliveira,  Fernando  Fernandes  Mendonca,  Gustavo  Bueno  Gregoracci,  Jose  Juan
Barrera Alba, Juan Carlos Ramirez Mittani, Juliana Petermann Moretti Pelissari, Laura
Roberta Marcantonio Dias, Liliane Janikian Paes de Almeida, Lucio Leonel Barbosa,
Magno Jose Alves, Marcelo de Oliveira Rocha, Marcos Vinicius Evangelista, Melissa
Vivacqua Rodrigues, Nancy Ramacciotti de Oliveira Monteiro, Paula Christine Jimenez,
Renata de Faria Barbosa, Rene Rojas Rocca, Rodolfo Eduardo Scachetti. Justificaram
ausência: Augusto Cesar que foi substituído por Liliane Janikian Paes de Almeida, Elen
Aquino Perpétuo que foi substituída por Bruno Leite Mourato que não compareceu e
não justificou ausência; Fabio Ruiz Simões que foi substituído por Gyrlene Aparecida
Mendes da Silva que também justificou e foi substituída por Ronaldo Jose Torres que
justificou e  não  foi  substituído;  Fernando Ramos Martins  que foi  substituído  por
Magno José Alves. Justificou ausência e não foi substituída: Arieli Tristao Rezio. Sendo
constatado quórum com 26 presentes, o Presidente dos trabalhos, Prof. Dr. Igor Dias
Medeiros, iniciou a Reunião Ordinária da Congregação do Instituto do Mar, conforme
agendado pelo  instrumento de convocação.  Recepcionou os  presentes,  prestou os
esclarecimentos sobre os registros de presença, pedidos de fala e votações pelo chat
do Google Meet, e agradeceu a participação de todos os membros do colegiado. Na
sequência,  passou  aos  INFORMES:  1  -  Aniversariantes  do  mês  de
dezembro/2020: cumprimentou, em nome da comunidade do IMar, os aniversariantes
do mês, destacando que estamos num ano atípico e que valorizar a vida é muito
importante. 2 - CONSU Solene: tivemos uma reunião do CONSU em homenagem a
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todos  os  que  faleceram  em  decorrência  da  Covid-19.  Na  sequência,  foram
homenageados os profissionais atuantes na linha de frente do processo, os servidores
dos hospitais/áreas de saúde. Destaque também foi feito aos representantes dos campi
pelo  desempenho  de  todas  as  equipes.  O  Prof.  Odair  Aguiar  Júnior,  como
representante dos diretores dos campi, foi indicado para uma fala de três minutos,
quando  agradeceu  a  participação  de  todos  e  prestou  uma  homenagem  à  Profa.
Mariângela Duarte,  a  quem, recentemente,  prestigiamos com a aprovação de seu
nome para identificar nosso edifício central. Destacou a importância do trabalho da
professora na implantação do Campus Baixada Santista. Na sequência, em fala muito
emocionada, a filha da Profa. Mariângela ressaltou o envolvimento de sua mãe com a
Unifesp. O Prof. Igor registrou que foi um CONSU bastante significativo. 3 - Minuta
do Regimento do IMar, em consulta pública, para entrar na Congregação de
janeiro/2021:  tiramos  na  última  congregação  um calendário  para  aprovação  do
Regimento do IMar. O Regimento do DCMar também está em andamento e foi pedida
prorrogação de prazo para melhor análise. Diante deste fato, resolvemos deixar o
nosso aberto para contribuições por mais um mês. Prof. Igor vai analisar com Prof.
Emiliano e, oportunamente, divulgar a data final para propostas, que poderá ser dia 13
de janeiro de 2021. Se necessário, faremos uma reunião extraordinária. 4 - Eleições
para Direção do IMar com regras e calendário aprovados: já temos as comissões
eleitorais aprovadas e com as Portarias emitidas. Agradeceu a disponibilidade do Prof.
Gustavo Gregoracci, da servidora Sueli Amorim e do estudante Marcelo Oliveira que
integraram  a  comissão  eleitoral.  Passou  a  palavra  ao  Prof.  Gregoracci  para
informações complementares. Este projetou o calendário aprovado e informou que o
próximo  dia  18  de  dezembro  é  a  data  limite  para  desincompatibilização  dos
interessados em participarem do processo eleitoral. Esclareceu, também, que serão
considerados dois processos eleitorais: um para o IMar e outro para o ISS, permitindo,
desta forma, que os servidores que atendem as duas unidades universitárias votem em
ambas. 5 - Eleições da Reitoria: o Prof. Igor informou o encerramento do prazo para
propagandas eleitorais e que, até 23h59 desta data, ainda podemos nos posicionar. As
votações serão online nos dias 16 a 18 de dezembro. Enfatizou a importância de todos
participarem e solicitou aos conselheiros ampla divulgação. 6 - Ampliação do prazo
para curricularização da Extensão:  para esclarecimento sobre o tema passou a
palavra à Profa.  Melissa,  coordenadora da CaEC. Profa.  Melissa informou que na
última reunião do COEC o prazo para curricularização era dezembro de 2020 ou até
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março de 2021. Devido à pandemia e outras questões, precisou ser estendido e passou
para dezembro de 2022.  Com isso,  foi  preciso prorrogar o  prazo de vigência  da
comissão que está responsável  por este assunto.  Esclareceu a Profa.  Melissa que
pretendem inserir na agenda da CaEC a questão da curricularização da Extensão para
que possam se apropriar de maneira mais expressiva. Prof. Igor, complementando,
informou que há unidades com mais dificuldades do que nós, destacando assim, a
importância da CaEC. Ressaltou que, na realidade, o IMar é uma das Unidades que
tem  mais  ações  de  extensão  em  toda  a  UNIFESP.  Conseguimos,  inclusive,  dois
programas de abrangência internacional. Agradeceu a Profa. Melissa pelo empenho e
passou ao informe seguinte. 7 - Atualizações RTI Fapesp - CPGPq: Prof. Ítalo fez
uma retrospectiva sobre as RTI’s de 2017 e 2018 , explicando que foi feito um esforço
conjunto com o ISS para dar andamento nos processos. Já concluímos a análise de dois
que estão em fase final - referentes à instalação de Linha de Gases, na Maria Máximo;
e um servidor/computador de alta capacidade,  projeto encabeçado e equipamento
desenhado pelo Prof. Wandrey, cuja ordem de compra já foi emitida. Lembrou que
estes equipamentos se somam à infraestrutura de caráter multiusuários do Instituto do
Mar. Temos alguns um pouco mais complicados que se referem a obras, de modo que
as cotações são um pouco mais demoradas. Um deles se refere a um assunto que
passou recentemente no Departamento - sala para acomodar dois ultrafreezers na
Carvalho  de  Mendonça:  estamos  em  fase  de  negociação  com as  empresas  para
obtermos as cotações e darmos seguimento; uma ação similar que vai implantar um
sistema de  filtração  de  água  do  mar,  que  é  um pleito  bastante  requerido  pelos
docentes da Maria Máximo, também se encontra na mesma fase. A Câmara espera no
início  de  2021  trazer  todos  os  processos  atualizados.  Aproveitando,  solicitou  a
colaboração dos colegas para que divulguem o processo seletivo do Programa de Pós-
graduação  em Biodiversidade  e  Biologia  Marinha  e  Costeira.  Tem sido  feito  um
trabalho  árduo  para  atrair  mais  alunos,  sobretudo  neste  período  de  baixa
disponibilidade  de  bolsas  somado  à  pandemia,  mas  a  divulgação  por  parte  da
comunidade é muito importante. 8 - Resultados da avaliação feita pela Prograd
das UCs em ADE pelos discentes - CEG: Prof. Akio informou que foram distribuídos
questionários  a  todos os  alunos,  no âmbito  da universidade,  mas não podem ser
divulgados abertamente. Foram 239 respondentes e obtivemos percentuais bastante
significativos.  Fez  um compilado dos  números  mais  importantes  e  verbalizou aos
conselheiros: foram 310 respondentes no IMar; em média 239 respostas por questão
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colocada;  77% afirmaram que cursaram o regime ADE sem excluir  nenhuma UC,
enquanto 21% excluíram alguma; 175 respondentes cursaram mais de sete UCs no
semestre; 27% alegaram ter encontrado dificuldades tecnológicas; 88% realizaram as
atividades pelo computador; 84,5% relataram ter assumido tarefas adicionais em casa;
68%  manifestaram  ter  perda  ou  falta  de  interesse  pela  UC;  78%  encontraram
problemas  para  concluir  a  UC.  Quanto  à  duração  das  atividades  síncronas,  47%
preferem algo entre 30 e 60 minutos, enquanto outros 47% preferem entre 30 e 90
minutos.  55% pensam que o  sistema de avaliação foi  adequado,  e  22% acharam
inadequado. Após apresentar os dados, colocou-se à disposição de todos para discutir
os pontos que precisarem melhores esclarecimentos. Prof. André Vizine perguntou se
o docente poderia ter acesso aos resultados de suas unidades curriculares ao que foi
esclarecido que as perguntas não foram dirigidas por disciplinas. Prof. Igor informou
que o Prof. André é nosso representante na CPA - Comissão Própria de Avaliação, e
que já foi programada a primeira reunião, no início de janeiro, para retomarmos a
avaliação  dos  dados  do  IMar.  Nesta  primeira  reunião,  poderemos  formular  um
questionário padrão para avaliação das UC's, a ser distribuído para todos os docentes
aplicarem nas suas respectivas unidades curriculares. Neste processo é fundamental
que  se  tenha  a  participação  da  CEG,  para  ajustes  nos  cursos  e  avaliação  da
modalidade  ADE.  Agradeceu  a  apresentação  do  Prof.  Akio,  bem  completa,  e  a
abordagem do Prof. André, alertando para que não se perca este assunto do foco.
Profa. Renata informou que ela e Profa. Adriana fizeram uma pesquisa sobre as aulas
em ADE: sobre as aulas assíncronas, tempo de vídeo, etc. Colocou-se à disposição para
ofertar o material, principalmente para as aulas de exatas, para acesso dos demais
docentes. Profa. Daniela complementou informando que na UC Funcionamento da Vida
se utilizou do material disponibilizado pela Profa. Renata. 9 - Calendário Acadêmico
2021: Prof. Igor informou que amanhã, 16, haverá reunião do CG e vai ser discutida
uma  proposta  de  calendário  acadêmico.  Serão  apresentadas  duas  propostas  que
diferem na entrada dos veteranos e calouros, com a sugestão de adiar a entrada dos
calouros em três semanas para que possam fazer uso da nota do ENEM no SISU. Se
tiver qualquer dúvida, ainda teremos tempo para avaliar em janeiro de 2021.10 -
Conselho de Campus: comunicou aos conselheiros que a reunião de Conselho de
Campus,  previamente agendada para o  dia  17,  foi  suspensa a  pedido do Diretor
Acadêmico por motivo de saúde . 11 - Mar-Arte: Prof. Igor informou que os alunos o
procuraram para  sugerir  uma edição  do  Mar-Arte  para  encerramento  deste  ano,
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propondo  atividades  online.  Considerando  ser  o  momento  oportuno  de
confraternização depois de um ano tão difícil para todos, aprovou a ideia e deixou a
organização por conta dos alunos, que abraçaram para si a responsabilidade. Vai ser
divulgada na lista de e-mails e será realizada na última quarta-feira antes do recesso.
Não havendo mais Informes, passamos à ORDEM DO DIA. 1 - Aprovação da Ata da
Reunião  da  Congregação  de  19/11/2020:  Prof.  Igor  esclareceu  que  a  ata  de
outubro ainda está pendente porque a secretária estava afastada e ainda não houve
tempo para elaboração. Sobre a Ata de 19 novembro de 2020, não havendo quaisquer
comentários, o Presidente dos trabalhos submeteu à votação, sendo aprovada com
cinco  abstenções  .  2 -  Homologação  de  vagas  no  BICTMar  -  vestibular  de
ingresso para Refugiados, Apátridas e Portadores de Visto Humanitário na
UNIFESP  -  Processo  SEI  122379/2020-32:  Prof.  Igor  fez  uma  pequena
retrospectiva sobre o tema e passou a palavra ao representante da graduação André
Luiz Mendes que relatou problemas havidos em momento anterior com colegas que
não  tiveram  acesso  às  bolsas  prometidas  e  passaram  por  sérias  dificuldades.
Manifestou-se contrário à disponibilização de vaga sem respaldo financeiro e apoio
institucional, pois não houve oferecimento de bolsa. Esta posição foi acompanhada
pelo estudante Marcos, que se manifestou no chat. Prof. Igor considerou a fala muito
importante, registrou e fará suas colocações no Conselho de Graduação para pedir
esclarecimentos sobre como foi esse processo. Recorda-se que, no início do ano, foi
discutida  a  necessidade  de  o  NAE  atuar  nesses  casos.  Agradeceu  o  caráter
humanitário de todos, e submeteu à votação a homologação da disponibilidade de
vagas nos períodos vespertino e noturno do BICTMar. Solicitou que os contrários e
abstenções se manifestassem no chat. Conforme solicitado pela ProGrad, a proposta
foi homologada com um voto contrário registrando-se a oportuna manifestação do
estudante André, acima detalhada. 3 - Homologação das indicações da CEG para
CAEP IMar - Processo SEI 116424/2020-10: com os esclarecimentos sobre o atraso
na identificação de representantes da CEG para a Comissão de Estágio Probatório do
IMar, o Presidente colocou em votação a homologação das indicações para a CAEP -
Profa. Daniela Milstein como titular e do Prof. Cledson Akio Sakurai como suplente -
que foi aprovada com uma abstenção por parte da interessada. 4 - Aprovação do
relatório da Profa. Visitante Monica Muelbert - Processo SEI 123818/2020-24:
complementando as informações dos documentos já enviados aos conselheiros junto
com a convocação, Prof. Igor ressaltou a proatividade da Profa. Mônica ao longo do
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período em análise, inclusive com relação à organização das Terças com Ciências,
projeto do PPGBEMC que teve ótima aceitação e participação. Submetido à votação o
relatório da professora visitante, este foi aprovado com uma abstenção. Não havendo
mais temas propostos na ordem do dia, o Presidente dos trabalhos, considerando o
período natalino e de festas de final de ano que estamos atravessando, agradeceu a
todos por um ano de muito crescimento. Certamente o ano mais difícil e desafiador
que enfrentamos. Fez uma retrospectiva desde o momento de sua nomeação como
diretor pro-tempore e do Prof.  Emiliano como seu vice. Esta gestão, inicialmente,
deveria ser de seis meses, entretanto, diversas ações na esfera federal impediram a
programação de novas eleições para os diretores do IMar e ISS. A Reitoria colocou,
também, que as eleições de congregação deveriam ser unificadas com os demais
campi. A chegada da pandemia no início de 2020 postergou ainda mais o processo de
novas eleições. No primeiro semestre de 2020 a STI programou os primeiros sistemas
de eleições online utilizados na UNIFESP. Foram testados e aprovados no Campus São
José dos Campos/ITC. Para a direção pro-tempore não há um prazo definido. O ideal é
que as eleições sejam realizadas o mais breve possível, por uma questão democrática,
porém, as intercorrências impediram. Neste ano de 2020 conseguimos nos adaptar
porque  temos  um time  maravilhoso.  Quem está  aqui  desde  o  início  sabe  dessa
dedicação.  Agradeceu especialmente os  Professores  Akio,  William e  Emiliano que
formam um grupo muito ativo e entrosado Na graduação tivemos muitos progressos,
equipamentos de pesquisa foram instalados e o processo em andamento está agora em
nossas mãos, com a nossa Câmara, e não deverá parar mais. Nossa lancha já tem um
ano  de  marina  pago,  o  quê,  para  nós,  é  uma  vitória.  Destacou  na  Extensão  as
Professoras Melissa e Tatiana que se dispuseram a enfrentar este desafio, cujas ações
já estão lançadas no PDI. Na área de gestão, o DCMar abriu para consulta o seu
Regimento e assim o fez o IMar. Destacou as assembleias realizadas pelo DCMar, que
serão analisadas para implantação.  Ressaltou,  ainda,  as planilhas de ocupação de
gestão preparadas em conjunto  com o Prof.  Emiliano,  e  espera que as  próximas
gestões possam dar sequência nestes trabalhos. Felicitou a todos os presentes, com
votos extensivos aos seus familiares, e agradeceu a presença de todos. 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.
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Prof. Dr. Igor Dias Medeiros
Diretor Pro tempore do Instituto do Mar

Presidente da Congregação - Instituto do Mar - Campus Baixada Santista
 
 

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