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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
20 DE FEVEREIRO DE 2020

Aos vinte dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, nesta cidade de Santos, à Rua
Doutor Carvalho de Mendonca, 144, no Edifício Acadêmico II - Sala 205 reuniram-se
os senhores membros da Congregação - Campus Baixada Santista - Instituto do Mar
(IMar) 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), Profa. Dra. Andrezza Justino Gozzo Andreotti
(Professor Adjunto),  Sra.  Arieli  Tristao Rezio (Estudante de Pós-graduação Stricto
Sensu), Profa. Dra. Daniela Milstein (Professor Adjunto), Prof. Dr. Emiliano Castro de
Oliveira (Vice-diretor Acadêmico do Instituto do Mar), Prof. Dr. Fabio Ruiz Simoes
(Professor Associado), Prof. Dr. Gustavo Bueno Gregoracci (Chefe do Departamento de
Ciências do Mar), Profa. Dra. Gyrlene Aparecida Mendes da Silva (Professor Adjunto),
Prof. Dr. Igor Dias Medeiros (Diretor Pró-tempore do Instituto do Mar), Profa. Dra.
Juliana Petermann Moretti Pelissari (Professor Adjunto), Profa. Dra. Liliane Janikian
Paes de Almeida (Professor Adjunto), 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),  Prof.  Dr.  Rodolfo  Eduardo  Scachetti  (Professor  Adjunto).  Justificaram
ausência: Prof. Dr. Augusto Cesar (Professor Associado) que foi substituído por: Profa.
Dra. Liliane Janikian Paes de Almeida (Professor Adjunto), Prof. Dr. Eduardo Dellosso
Penteado (Professor Adjunto) que foi substituído por: Prof. Dr. Ronaldo Jose Torres
(Professor Adjunto), Prof. Dr. Fernando Ramos Martins (Professor Adjunto) que foi
substituído por: Prof. Dr. Juan Carlos Ramirez Mittani (Professor Adjunto), Prof. Dr.
Jose Juan Barrera Alba (Professor Adjunto) que foi substituído por: Profa. Dra. Gyrlene
Aparecida Mendes da Silva (Professor Adjunto), Sra. Laura Roberta Marcantonio Dias
(Estudante  de  Graduação)  que  foi  substituída  por:  Sra.  Camila  Siqueira  Silva
(Estudante  de  Graduação),  Profa.  Dra.  Nancy  Ramacciotti  de  Oliveira  Monteiro
(Professor Associado) que foi substituída por: Prof. Dr. Magno Jose Alves (Professor
Adjunto),  Prof.  Dr.  Ronaldo  Adriano  Christofoletti  (Professor  Adjunto)  que  foi
substituído por: Profa. Dra. Elen Aquino Perpetuo (Professor Adjunto), porém Profa.
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Dra.  Elen  Aquino  Perpetuo  também justificou  e  não  foi  substituída.  Justificaram
ausência e não foram substituídos:  Prof.  Dr.  Andre Luiz Vizine Pereira (Professor
Adjunto), Prof. Dr. Camilo Dias Seabra Pereira (Professor Associado), Prof. Dr. Lucio
Leonel Barbosa (Professor Associado). Não justificaram ausência: Sra. Camila Siqueira
Silva (Estudante de Graduação), Prof. Dr. Fernando Fernandes Mendonca (Professor
Adjunto), Prof. Dr. Juan Carlos Ramirez Mittani (Professor Adjunto), Prof. Dr. Magno
Jose Alves (Professor Adjunto),  Prof.  Dr.  Ronaldo Jose Torres (Professor Adjunto).
Participaram da  reunião  como convidados:  Sr.  Fernando  Pitta,  Prof.  Dr.  Gustavo
Fernandes Camargo Fonseca. Tendo os senhores conselheiros assinado a folha de
frequência e sendo constatado quorum com 17 presentes. Prof. Igor Dias Medeiros
iniciou a 1ª Reunião da Congregação do Instituto do Mar do Campus Baixada
Santista, às 14h14, na sala 205, dando boas vindas a todos os membros integrantes
deste  colegiado  que,  juntamente  com o  Instituto  Saúde  e  Sociedade,  definem a  nova
conformação  do  campus.  Em  nossas  Assembleias  de  Planejamento,  já  definimos  um
calendário,  que  será  oportunamente  divulgado  a  todos,  estabelecendo  sempre  a
terceira quinta-feira do mês, às 10 horas, para nossas reuniões. Excepcionalmente, esta
reunião está em horário diferenciado,  para permitir  a  participação da Diretoria do
Campus que vem apresentar dados sobre a situação orçamentária de 2020. Solicitou
aos presentes autorização para fazer três inclusões de pauta que, na verdade, são
indicações  que  o  Instituto  do  Mar  precisa  fazer:  CPPD,  Comissão  de  Relações
Internacionais e CoEPE - Comitê de Ensino, Pesquisa e Extensão do Hospital São Paulo,
que está num novo modelo de gestão, mista, com a Unifesp e SPDM, e ao longo do ano
passado foi  feito um acordo de cooperação entre essas duas unidades.  Quem vai
gerenciar o Hospital é o Conselho Estratégico e, dentro deste Conselho tem o CoEPE
para  fomentar  essas  três  atividades  junto  ao  Hospital.  Então,  é  fundamental  que
tenhamos um representante nessa instância. Submetido o tema a votação, as inclusões
de pauta foram aprovadas por unanimidade. Passando ao EXPEDIENTE: 1 - Orçamento
-  tomou a palavra o Prof.  Gustavo Fonseca,  Vice-Diretor  do Campus,  relatando as
dificuldades  que  a  administração  vem  enfrentando  com  as  diversas  ações  adotadas
pelo MEC, inclusive publicação de Portarias que tiraram a autonomia das Universidades,
fazendo com que todos  os  contratos  tivessem de ser  assinados  somente  por  um
representante daquele Ministério. Com os problemas que surgiram, foi editada nova
Portaria, restabelecendo a possibilidade de os campi renovarem os contratos, desde
que tenha dinheiro em caixa. Todos esses desencontros levaram ao desinteresse dos
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contratados, que estão com pagamentos em atraso, e nós estamos enfrentando uma
situação  constrangedora  na  tentativa  de  renovar  alguns  contratos.  Prof.  Gustavo
Fonseca fez uma apresentação detalhada sobre o orçamento para 2020, destacando os
pontos de estrangulamento na gestão que estão desestruturando o que planejamos. As
Portarias, Decretos e Ações do Governo estão separadas e sincronizadas com PNAES,
Custeio, Capital e Pessoal. Pela primeira vez na história das IFEs está impactando em
Pessoal. Temos 60% de verbas PNAES (PAPE, RU, BIG) para operacionalizar a gestão - o
que temos hoje disponível não daria nem para cobrir as bolsas. A estratégia da PRAE
adotada foi utilizar essa verba, que deve dar para manter até junho (bolsas e RU), e se
depois tiver de parar, vai parar tudo. Porém não estavam incluídos os ingressantes, que
serão os mais prejudicados. Registramos uma perda de 2,7% em relação ao ano de
2019,  tanto  para  PNAES  quanto  para  Custeio  (-3%).  A  Unifesp  tem  um  crédito
orçamentário  de 39 bilhões,  entretanto,  nada foi  liberado,  e  as  contas  continuam
atrasadas. Do total do orçamento da Unifesp, da ordem de 67 bilhões, os contratos
essenciais de todos os campi já atingem 44 bilhões. Portanto, não mudamos o cenário
dramático  do  ano  passado.  Nós  recebemos  3  milhões  para  Capital;  no  final  do  ano
passado  conseguimos  incluir  os  equipamentos  da  Engenharia  Ambiental,  mais
computadores (para repor no Laboratório de Informática) e ares-condicionados para
uma sala de aula grande e uma pequena. É capaz de sobrar alguma coisa para nós,
porém precisamos manter as obras de Diadema e Osasco em andamento para não cair
em problema com as empresas contratadas. No que respeita a Pessoal, o corte foi
estabelecido pelo Ministério  da Economia,  e  não mais  controlado pelo MEC;  desta
forma, as variações mensais que ocorrem em folhas de pagamento de ativos e inativos
não serão mais cobertas. O MEC dobrou o salário dos estagiários, com isso, a estratégia
do campus é dividir pela metade o número de estagiários - atualmente estamos com 4
(um na Pós, dois na Biblioteca e um no NAE). Outro assunto que criou desconforto foi a
PEC 2227/2019 que limitou os afastamentos (não poderiam ir dois docentes para o
mesmo Congresso),  mesmo sem ônus.  Ela  foi  substituída  pela  PEC 204/2020 que
mantém a obrigatoriedade do registro no SCDP - Sistema de Concessão de Diárias e
Passagens. Vamos receber uma cartilha de orientação. Mesmo que a gente não vá ter o
recebimento  de  passagem,  nosso  afastamento  estará  registrado  no  sistema.
Encerradas as apresentações pelo Prof. Gustavo, o Prof. Igor deu sequência, passando
aos INFORMES: 1 - Observatório Institucional do IMar: inicialmente chamados de
Meta-Observatórios, o Prof. Igor fez uma breve contextualização do tema, esclarecendo
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que o Prof. G. Fonseca participou do início do processo de constituição do Observatório
no campus, que a princípio seria um Observatório Institucional para o campus, mas a
PROPLAN  definiu  que  seria  preciso  um  por  instituto,  solicitando  assim  a  criação  do
Observatório Institucional do IMar (ObservaIMar). Que o vice diretor do campus Prof
Gustavo Fonseca solicitou apoio da direção para criar esse observatório, que o prazo
era apertado mas assim foi feito. O objetivo principal deste projeto é registrar, analisar
e planejar a interação da Universidade com a Sociedade. A Unifesp conseguiu uma
verba,  primeiro  com o  Santander  e  depois,  para  complementar,  através  de  uma
Emenda Parlamentar. Cada Observatório foi contemplado com um computador e duas
bolsas, , sendo uma para graduando e outra para graduado: Arthur Capelazo e Ana
Carolina  Kiyama  foram  selecionados,  respectivamente.  A  proposta  é  que  este
Observatório seja permanente, tendo como uma das perguntas norteadoras: "como
vocês querem construir a relação com a Sociedade?". Neste momento, vamos construir
a história do nosso instituto. Se cada um de nós que fazemos a interação com as salas
de aulas começarmos a disponibilizar as informações, já é um ponto de partida. Nossos
bolsistas vão entrevistar os primeiros professores para fazerem a narrativa do início do
BICT-Mar, depois do DCMar e IMar. Vamos resgatar atas de aprovação, fotos, eventos;
estamos  definindo  a  metodologia.  A  verba  que  temos  paga  as  bolsas  até  agosto  de
2020.  Como  a  verba  veio  de  emenda  parlamentar,  não  envolve  problema  de
orçamento. O representante discente Marcelo perguntou onde ficarão armazenados os
dados  para  que  outros  alunos  e  docentes  possam  ir  acompanhando,  tendo  sido
esclarecido pelo Prof. Igor que a ideia é acionar, via internet, a comunidade Unifesp
para verificar o interesse em vídeos, fotos, cliques, verificar se aparecem sugestões e
relatos, mas que deverá ser criado um portal online específico para esse fim. Enfim, é
um projeto que inicia com o registro da história e trajetória do IMar e sua relação com a
sociedade. A metodologia de trabalho está sendo discutida e implementada por um
Comitê  Gestor  dos  Observatórios  Institucionais  vinculado  à  PROEC,  mas  será
participativa. 2 - Formatura da Graduação: discutido o assunto sobre a possibilidade
de eventual mudança do dia 18/03, em função suposta paralisação nacional, e ouvido o
aluno Marcelo que é da comissão de formatura, o Prof. Igor decidiu manter o dia 18 de
março,  considerando  que  todos  os  passos  já  estão  negociados  com as  empresas
envolvidas, e a comissão da Semana do Mar também já se organizou para o dia 19. De
qualquer forma, propôs a comissão de formatura refletir, e consultar as empresas sobre
a possibilidade de se jogar o evento uma semana para frente. Os alunos devem decidir,
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pois há muitas variáveis envolvidas, e trazer para a Diretoria o que ficar resolvido. 3 -
Base  avançada  no  Guarujá:  temos  um  convênio  da  Unifesp  com  a  Prefeitura
Municipal de Guarujá e nossos pesquisadores começaram a desenvolver projetos com a
SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente. A prefeitura chamou a direção do IMar para
apresentar a possibilidade do uso de instalações no Guarujá, que estava cedida para o
GREMAR, que conseguiu sede própria. Com o GREMAR saindo, a PMG tem orçamento
para recuperação do Pier/Base Avançada cedendo o uso para o IMar como uma base
avançada de pesquisa e projetos. A SEMAM está muito satisfeita com o trabalho dos
nossos alunos estagiários  e egressos -  "trabalho dado é trabalho feito".  Quanto a
assumir uma Base Avançada, não temos como aceitar porque não temos orçamento
para isso, então propusemos um uso compartilhado com a Fiscalização Ambiental do
Guarujá,  onde  os  custos  de  manutenção  (energia,  segurança,  limpeza,  etc)  ficam por
conta da PMG e o IMar desenvolverá projetos de interesse da comunidade. Eles querem
um projeto de Educação Ambiental nas Escolas, além de um projeto de Aquicultura.
Prof. Igor propôs nossa lancha sair da marina que hoje custa 15 mil reais por ano, e
ficar  na  área  da  PMG.  Esta  verba  poderia  ser  aplicada  para  utilizarmos  uma  van  e
transportarmos nossos alunos e docentes. A perspectiva é termos uma Base Avançada
em  parceria  e  sem  custos  adicionais  para  a  universidade.  4  -  Convênio  com
Universidade Federal Fluminense para uso do Navio Escola Ciências do Mar
III: projeto do governo federal destinado às quatro regiões do País. Estamos em fase de
oficialização de um convênio com a UFF - Rio de Janeiro, onde vai ficar sediado o navio-
escola da Região Sudeste que, pelos informes, é um dos quatro laboratórios de ensino
flutuante  que  objetiva  a  formação  prática  e  vivência  nas  atividades  científicas  das
Ciências do Mar a bordo. Visa, em primeiro, alunos da pós-graduação do IMar e, mais
tarde, a graduação. Prof. Igor abriu a palavra para outros informes: 5 - o representante
discente Marcelo discorreu sobre a Semana de Ciências do Mar,  de 16 a 20 de
março (exceto dia 18, formatura). A programação final deve sair depois dos feriados de
Carnaval,  e  será  junto  com  a  Semana  das  Engenharias  e  IMar  Júnior.  Falta  definir  se
param as aulas ou não, mas a ideia é não parar. Prof. Gregoracci explicou que o caso
de ter ou não aulas deve ser tratado exatamente nesta instância, mas este ano foi
bastante corrido mesmo. 6 - Na sequência o Prof. Gregoracci informou, também, que
desde  o  final  ano  passado  estamos  recebendo  os  assuntos  do  ISS  pelo  e-mail  do
campus. Consultou a Comunicação se tinha alguma alternativa, e está sendo pensada
como  alternativa  a  criação  de  um  e-mail  oficial  docentes.iss  e  docentes.imar.  A
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questão é que só poderão ser inscritos e-mails institucionais - unifesp.br. 7 - Com a
palavra o Prof. Igor, relembrou que, conforme combinado em dezembro de 2019, nos
dias 10, 11, 13 e 14 de fevereiro de 2020 realizamos a Semana de Planejamento.
Vale destacar que nós planejamos nossa participação na Semana de Integração,
além da programação oficial.  Na primeira  semana de aulas,  de segunda a quarta são
atividades do campus. Pensamos em realizar na quinta-feira, no Edifício Acadêmico II -
Carvalho de Mendonça, de 16 às 21 horas, uma Mini-Expo-Unifesp. A atividade externa
no  Emissário  Submarino  foi  programada  para  a  quarta-feira  da  semana  seguinte,
visando  integrar  ingressantes  e  veteranos.  8  -  Prof.  G.Fonseca  informou  que  o  I
Seminário Universidade-Empresa da Baixada Santista ocorrerá no dia 15 de abril,
na Câmara Municipal de Santos, e está sendo organizado pela Profa. Regina. Objetiva
as parcerias público-público ou público-privadas. 9 - Na sequência informou que, sobre
as reuniões do Plano de Zoneamento Portuário, há importância - é uma obrigação -
de  o  Instituto  do  Mar  se  fazer  representar  porque  os  Vereadores  não  têm  o
conhecimento acadêmico para este tipo de discussão. Os próximos convites poderão
ser distribuídos para conhecimento e participação de alunos e/ou docentes. Prof. Igor
ressaltou que o Porto é um tema totalmente interdisciplinar, que abrange todos os
nossos cursos. Prof. Rodolfo relatou que ele e a Profa. Nancy são representantes da
Unifesp no CENEP que é um Centro de Excelência Portuária, um órgão complementar
ao Porto. Em tese, o papel é auxiliar na preparação de mão-de-obra, com cursos, alguns
subsidiados pelo poder público. Do ponto de vista de pessoal é bastante complicado,
pois os especialistas acham que nos próximos 5 anos boa parte do trabalho portuário
desaparece; pode ser um pouco de exagero, mas para nós é um tema preocupante. O
nosso Porto tem um centro de treinamento que demorou 11 anos para se estruturar, e
hoje o CENEP está sendo convidado a se retirar do terreno que ocupa, porque é do SPU.
Essa mão-de-obra corre sério risco do ponto de vista da empregabilidade. Amplamente
discutido e comentado o assunto, Prof. Igor complementou esclarecendo que, hoje,
trouxemos este item como informe e, a partir das próximas, vamos chamar outros
colegas para entrar mais fundo neste tema. Vamos participar, ouvir,  e aos poucos
contribuir.  ORDEM  DO  DIA:1  -  Calendário  do  IMar:  ficou  estabelecido  que  na  1ª
semana do mês serão realizadas as reuniões de Cursos e Departamentos (levando em
conta  os  calendários  das  pró-reitorias,  inclusive  e  principalmente,  o  calendário  da
CPPD); na 2ª semana do mês serão as reuniões das Câmaras; na 3ª semana do mês
serão realizadas as Congregações, às quintas-feiras, pela manhã, e na 4ª semana serão
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realizadas as reuniões de Conselho de Campus, também às quintas-feiras pela manhã,
ambas  aprovadas  em  reunião  do  Conselho.  Prof.  Igor  lembrou  que  ficou  definido  nas
assembleias de planejamento que as reuniões serão realizadas das 10h às 12h30,
respeitando o intervalo de descanso daqueles que trabalharam até 23 horas e intervalo
para refeição antes de iniciarem as aulas do turno vespertino. Submetido o calendário à
votação,  foi  aprovado  por  unanimidade.  2  -  Homologação  do  resultado  das
eleições das Câmaras, Eixos e Coordenação do BICTMar: os resultados da eleição
foram apresentados em relatório anexo à convocação, enviados a todos os membros e
ora  são submetidos  à  homologação.  Não havendo questionamentos  ou dúvidas,  a
homologação dos resultados foi aprovada por unanimidade. 3 - Aprovação de Projeto
de Pesquisa desenvolvido pelos Profs. Lúcio e Yvan junto à Petrobras e FAP-
Unifesp: a matéria foi aprovada em reunião do Conselho do Departamento de Ciências
do Mar no último dia 18/02/2020. Na ausência do Prof. Lúcio, coordenador dos Projetos,
o chefe do DCMar Prof. Gregoracci e a Profa. Liliane prestaram esclarecimentos aos
membros da Congregação que o desconheciam. Foi submetida à votação a realização
do convênio tripartite com a Petrobrás e FAP-Unifesp, e aprovada por unanimidade. Na
sequência, o Prof. Igor passou às três inclusões de pauta mencionadas no início dos
trabalhos: 4 - Indicação de representantes do IMar para a CPPD: sugerido indicar
os membros que se candidataram nas eleições gerais da Unifesp e que não foram
eleitos. O Prof. Igor vai consultar os participantes, por ordem de votação, para compor
um  titular  e  um  suplente.  De  acordo  com  informações  do  Prof.  Gregoracci,  as
Professoras Pilar Carolina Villar e Liliane Janikian Paes de Almeida se candidataram pelo
Departamento  e,  na  sequência  das  votações,  seriam  as  candidatas  seguintes.
Submetidas  as  indicações  à  votação,  foram  aprovadas  com  uma  abstenção.  5  -
Indicação  de  representantes  do  IMar  para  a  Comissão  de  Relações
Internacionais:  Prof. Igor esclareceu que é muito importante a nossa participação
para  ajudar  a  Comissão  a  se  estruturar.  Consultando  os  presentes  sobre  como
poderíamos tirar esta indicação, Prof. Gregoracci sugeriu mapear os cargos e ver quem
não está participando da gestão. Comentou, ainda, que no Departamento temos aberto
uma consulta acompanhada de uma justificativa para facilitar a escolha. Prof.  Rodolfo
lembrou  da  importância  de  se  buscar  alguém  com  afinidade.  Prof.  Fábio  Simões
pontuou que temos colegas que têm vasta relação internacional, o que seria melhor do
que deixar em aberto. Profa. Gyrlene sugeriu divulgar um perfil do profissional que se
está procurando. Avaliadas as propostas, definiu-se por fazer a consulta com o perfil do

205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238



Ministério da Educação
Universidade Federal de São Paulo

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

Rua Dr. Carvalho de Mendonça, nº 144 - Encruzilhada - Santos - São Paulo - CEP 11070-102
Telefone: +55 (13) 3229-0100

8 / 8

UNIFESP Código de Segurança
f01e7c681be285b89e18488e46ad394f3d51807d

Desenvolvimento DTI Sistema GESCON
06/05/2020 00:50:33

profissional  esperado  e  interessados  apresentarem  suas  inscrições  acompanhadas  de
justificativas.  Submetida  esta  proposta  à  votação,  foi  aprovada  por  unanimidade.  6  -
Indicação de representante do IMar para o CoEPE: esclareceu o Prof. Igor que
temos o maior hospital público , administrado de forma conjunta pela SPDM e Unifesp.
Foi  firmado  um  acordo  pela  Reitoria,  e  ele  será  administrado  por  um  Conselho
Estratégico. Dentro deste Conselho há a Coordenação do Comitê de Ensino, Pesquisa e
Extensão  -  CoEPE  que  deve  ter  um  representante  docente  de  cada  Unidade
Universitária. Consultou se algum dos membros presentes teria interesse. Não havendo
manifestações,  propôs,  então, seguirmos a mesma orientação de consulta do item
anterior,  o  mesmo método.  Submetida esta  proposta  à  votação,  foi  aprovada por
unanimidade. 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.

 
 
 
 

 Prof. Dr. Igor Dias Medeiros
Diretor Pró-tempore do Instituto do Mar

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

 
 
 
 

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