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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DO
INSTITUTO DO MAR (IMar) - CAMPUS BAIXADA SANTISTA DA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO REALIZADA EM 09 DE
JUNHO DE 2020

Aos nove dias do mês de junho de dois  mil  e  vinte,  nesta cidade de Santos,  foi
realizada  reunião  não  presencial  por  videoconferência  em  plataforma  virtual
(sistema GOOGLE MEET -  Link  de  acesso:  https://meet.google.com/fcf-fqwg-ufu  ).
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: Profa. Dra. Adriana Barioni (Professor Adjunto), Sr.
Andre Luiz  Alves  Mendes (Estudante de Graduação),  Prof.  Dr.  Andre Luiz  Vizine
Pereira (Professor Adjunto),  Sra. Arieli  Tristao 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), Profa. Dra. Elen
Aquino Perpetuo (Professor Adjunto),  Prof.  Dr.  Emiliano Castro de Oliveira (Vice-
diretor  Acadêmico  do  Instituto  do  Mar),  Prof.  Dr.  Fabio  Ruiz  Simoes  (Professor
Associado), Prof. Dr. Fernando Fernandes Mendonca (Professor Adjunto), Prof. Dr.
Fernando Ramos Martins (Professor Adjunto),  Prof.  Dr.  Gilberto Pessanha Ribeiro
(Coordenador da Câmara de Extensão e Cultura do IMar), Prof. Dr. Gustavo Bueno
Gregoracci (Chefe do Departamento de Ciências do Mar), 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), Profa. Dra. Juliana Petermann Moretti
Pelissari  (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.  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) e o Prof. Dr. Ronaldo Adriano Christofoletti (Professor Adjunto). Justificou
ausência:  Paula  Christine  Jimenez  (Coordenador  da  Câmara  de  Pós-graduação  e
Pesquisa do IMar) que foi  substituída pelo Prof.  Dr.  Italo Braga de Castro (Vice-
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coordenador da Câmara de Pós-graduação e Pesquisa do IMar). Tendo os senhores
conselheiros registrado a frequência no chat e sendo constatado quorum com 29
presentes, o Presidente dos trabalhos, Prof. Dr. Igor Dias Medeiros iniciou a Reunião
Extraordinária da Congregação do Instituto do Mar, às 14h10, 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, e agradeceu a participação de
todos os membros do colegiado, além da grande quantidade de docentes, técnicos
administrativos em educação e estudantes, em média de 40 pessoas, que, convidados
para a Sessão Aberta, comparecerem para a discussão da PAUTA ÚNICA: definição
da data de retorno das aulas de graduação no IMar.  O Presidente relatou os
resultados tirados na última reunião do CONSU, discutidos, posteriormente, na CEG e
trazidos a esta Congregação Extraordinária, apresentando um histórico da graduação
desde  o  início  da  pandemia,  diagnóstico  da  situação  enfrentada,  demandas  e
propostas.  Ao falarmos em retorno às aulas,  constatamos um número elevado de
docentes  em férias  no  mês  de  julho,  e  as  mudanças  de  períodos  suspensas  por
legislação pertinente. Entretanto, para retorno às atividades de graduação, alterações
terão de ser feitas com brevidade. A ProGrad já havia solicitado as análises sobre as
ADE's - Atividades Domiciliares Especiais; o que vai contar como atividade letiva dos
trabalhos realizados pela internet. Nós já avaliamos que a atividade à distância é
possível em nossos cursos. Para viabilizar o atendimento à graduação, via internet, foi
feita uma pesquisa e, pelos resultados, a ProGrad deverá viabilizar cerca de 1.200
computadores/tabletes com recursos remanejados que deixaram de ser investidos em
subsídio  de  alimentação  nos  restaurantes  universitários.  As  máquinas  serão,
inicialmente, providenciadas por sistema de locação. Ficou certo que se tal processo
não se concretizar, nada terá sequência, já que não podemos iniciar atividades sem
que  todos  os  alunos  estejam habilitados.  Na  reunião  do  CG foram tiradas  duas
alternativas para votação: a) módulos com carga teórica primeiro e carga prática para
o momento presencial ou semipresencial; b) estudo da grade com módulos teóricos em
primeiro lugar. Foi escolhida a alternativa "a". Existe uma possibilidade real de não
voltarmos a sala de aula neste ano. Talvez em março de 2021. A Integralização já está
estendida por dois semestres, e foi estendida também para os calouros. As votações do
CG atingiram 91% no  sentido  de  voltarmos  de  forma  não  presencial,  diante  da
exposição dos médicos sobre a pandemia. A proposta é retornar em 03 de agosto.
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Ganhou a proposta do MEC de reposição de 75% do calendário acadêmico. Na reunião
do CONSU, houve bastante divergência entre os campi que já estão com os estudos
solicitados pela ProGrad prontos e os que ainda não estão organizados. Foram abertas
duas possibilidades para retorno, sendo que o mês de junho foi descartado: 06 de julho
e 03 de agosto. De acordo com a ProGrad, ainda que se inicie em dois turnos, todos
terminarão juntos, fechando até 15/03/2021. Quem iniciar em 03 de agosto vai cumprir
75% do calendário; quem iniciar em 06 de julho irá cumprir os mesmos 75%, mas terá
uma  pequena  folga,  ou  poderá  repor  85%  dos  dias  letivos.  Dentre  os  assuntos
discutidos, foi enfatizada a preocupação com a evasão. Passando a palavra ao prof.
Akio, este fez uma relato da reunião da CEG com base nas informações já prestadas
pelo  Prof.  Igor.  Existe  uma  questão  operacional.  Como  iniciar  o  processo  e
operacionalizar vai ficar para as Comissões de Curso definirem. Relatou, também, que
foi constatado na enquete realizada com os alunos que eles têm de duas a quatro horas
disponíveis, por dia, principalmente nas aulas síncronas. Optamos pela flexibilização
de 75% do calendário. A ProGrad exigiu que a data de retorno seja a mesma para
todos os cursos. Internamente, entendemos que alguns módulos poderiam iniciar um
pouco mais adiante. O estudante Marcos Vinícius pediu a palavra e relatou que os
estudantes fizeram uma Assembleia com a categoria e tiraram uma série de propostas.
Solicitou ao Presidente uma reunião aberta como devolutiva para os alunos. Estes
entendem que não podem discutir  data  de  retorno das  aulas  sem conhecerem o
planejamento. Prof. Igor esclareceu que todo o IMar tem de ter um início único, mas
que será feita uma reunião para se extrair uma proposta para ser levada à Reitoria
sobre a necessidade de algum módulo iniciar alguns dias mais tarde. Manifestou-se de
acordo com a proposta do discente Marcos Vinícius, e informou que pretende fazer
uma reunião aberta, com as três categorias, para discutir os pontos levantados pelos
estudantes,  e  ressaltou sua grande preocupação com os TAE's,  pois  não foi  feito
diagnóstico  da  situação dos  mesmos.  Garantiu  aos  estudantes  a  realização dessa
reunião.  Na  sequência,  o  Presidente  abriu  a  palavra  e  ouviu  dúvidas  de  três
participantes,  respondendo-as a seguir:  Profa.  Liliane (convidada) manifestou suas
dúvidas com relação às semanas entre os novos 1º e 2º semestres; Prof. Fábio Simões
enfatizou que existem muitas dúvidas com relação à eventual decisão de início no dia
06 de julho; o discente Bruno Eduardo (convidado) relatou que eles já haviam iniciado
uma mobilização, e reafirmou a posição do colega no sentido de ficar muito difícil
estabelecer uma data sem planejamento prévio. O Prof. Igor, então, esclareceu que
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também ficou com dúvidas com relação ao período de recesso. Ratificou que o CONSU
já aprovou a reposição de 75% do calendário letivo. Porém, as decisões estão sendo
revistas,  com  regularidade,  porque  sempre  surgem  fatos  novos.  Destacou  que
precisamos clarear as decisões no âmbito do Instituto, também. As atividades de UC's
que não forem possíveis de serem trabalhadas no plano virtual, serão levadas ao NDE
do curso, que vai discutir, levar à ProGrad e, se necessário, a formatura será atrasada,
sim! Não se trata de responsabilidade do docente. Vivemos uma situação de pandemia
e  é  uma  decisão  superior.  Reafirmou,  na  oportunidade,  que  se  a  questão  dos
equipamentos  para  os  alunos  não  estiver  resolvida,  nada  acontecerá.  Destacou,
também, que está comprovado que as atividades síncronas têm de ser planejadas com
número menor de horas, pois o desgaste das partes envolvidas é muito maior. Os
alunos ainda não têm como avaliar porque são fatos muito novos. Complementando a
fala, o Prof. Akio comentou sobre as datas de retomada. Foi pedido dentro do CG que
fossem diminuídos os impactos dos adiamentos. Também recomendado que as aulas
sejam assíncronas  para  facilitar  o  acesso  dos  estudantes.  A  servidora  Elisângela
(convidada) referiu-se a situações discutidas na área comum dos TAE's como, por
exemplo, a Instituição ceder cadeiras adequadas para o trabalho, visando à garantia
das condições ergonômicas. Prof. Igor esclareceu que a argumentação da Reitoria é
que não pode ser retirado nenhum equipamento. Destacou outros tantos problemas
que têm chegado até ele, com relação às atividades remotas pelos docentes, discentes
e técnicos e informou que vamos tentar uma nova normativa para conseguir essas
liberações. Prof. Rodrigou Choueri fez questão de saudar as palavras do Prof. Igor.
Independente de questões operacionais, enfatizou as questões sobre o formato das
aulas, destacando que, realmente, duas horas de live são inexequíveis. A servidora
Maria Cristina (convidada) manifestou-se contemplada com a fala do Prof. Igor, no que
se refere à dificuldade de acesso aos sistemas. No momento, somente a servidora Ana
Cláudia,  na  Segrad-IMar,  tem  acesso  ao  sistema  específico  da  Secretaria.  Na
sequência,  o  Presidente dos  trabalhos propôs direcionarmos as  discussões com o
objetivo de aprovar a data de reinício das aulas e montarmos um Gabinete de Crise
para planejar. Alertou que os alunos precisam escolher bons representantes. Profa.
Michele (convidada) perguntou sobre o estabelecimento de cronogramas e semana
padrão, o que foi respondido pelo Prof. Akio que será definido pelas Comissões de
Cursos. Retomando a fala, o Prof. Igor esclareceu sobre a situação das férias. Existe
uma Portaria Ministerial que bloqueia as mudanças de datas durante o período da
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pandemia. Para viabilizarmos o retorno às aulas, e por questões de calendário da
DRH/BS, temos somente até o próximo dia 12 para fazermos as alterações que sejam
imperiosas  para  o  funcionamento  das  aulas.  Docentes  e  TAE's  que  tiverem  a
necessidade de remanejar períodos de férias para se ajustarem ao novo calendário,
poderão fazê-lo,  em caráter excepcional,  por meio da Chefia do Departamento de
Ciências do Mar. Vamos fazer alterações em bloco, com um despacho de anuência do
Diretor, que será enviado à DRH para remessa à autorização final da ProGrad. Na
sequência, o Prof. Akio explicou que foram feitos dois levantamentos de atividades
domiciliares- ADE's. Na verdade, cada docente, ao responder os formulários, fez seu
planejamento.  É claro que precisarão ser adequados,  atualizados,  mas devem ser
seguidos.  Alertou  que  a  atividade  assíncrona  é  uma  recomendação,  não  é  uma
exigência da ProGrad. Aberta a palavra, o Presidente ouviu o comentário de mais três
participantes,  para  manifestar-se  a  seguir.  O  Prof.  Fábio  Simões  destacou  as
dificuldades que vê com os professores dando aulas de formas diferentes. Acha que
devemos ter algumas guias para não confundir os alunos. Pensa que ainda temos
muitas  dúvidas.  Profa.  Liliane  (convidada)  sugeriu  nos  reunirmos  para  tomarmos
decisões e trocarmos experiências, traçarmos orientações gerais sem ditar regras.
Prof. Rene questionou como poderia fazer o curso de 4 horas/período considerando a
disponibilidade  de  duas  horas/dia/aluno.  Prof.  Igor,  respondendo  aos  colegas,
esclareceu  que  se  tratam  de  dificuldades  operacionais.  Existe,  até  mesmo,  a
possibilidade de não dar  certo,  e  que vamos ter  erros  e  acertos.  Porém,  se  não
fizermos  nada,  estaremos  partindo  do  100%  negativo.  Enfatizou  que  precisamos
decidir uma data de início antes que decidam por nós. Havendo mais inscritos com
dúvidas, a palavra foi passada ao aluno Eduardo Moura que queria informações sobre
a reabertura das rematrículas e PCD's. Profa. Andrezza registrou que vivemos um
momento de reinvenção e que isto é desafiador. Profa. Renata fez uma pesquisa pelo
Moodle com seus alunos, falou sobre suas ideias sobre aulas síncronas e assíncronas,
horários, etc. Sua ideia foi construir com os alunos. Sobre esta sugestão, o aluno
Bruno Eduardo manifestou-se favoravelmente. Comentou, ainda, sobre a saúde mental
de todos, independente da categoria. Expostas muitas ideias, sentimentos, sugestões e
dúvidas, o Presidente lembrou a todos que, na sequência desta reunião ele teria uma
reunião com a Reitoria em que precisaria apresentar a data de retomada das aulas.
Abriu a palavra às defesas. Profa. Nancy informou não ter uma posição totalmente
favorável para agosto mas, ouvindo os colegas, as diversas manifestações, opinou pelo
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início em agosto para que sejam supridas tantas dúvidas. As pessoas ficariam mais
seguras. Seriam contempladas as diversidades de opiniões. Profa. Daniela, por sua
vez, entende que o início antecipado daria mais segurança, mais folga para contornar
as eventuais adversidades que possam surgir. Menos tempo enrijece o processo. Acha
que precisa de mais tempo para se reinventar. Opinou por iniciar em julho. Prof. Igor
informou que  a  semana de  Congresso  Acadêmico  contará  como dias  letivos  sem
atividades para os alunos. Prof. Vinícius (convidado) relatou que faz parte do grupo
que está trabalhando com alunos do 1º termo e que tiveram uma adesão muito baixa,
cerca de 30%. Preocupa-se com a evasão dos ingressantes. Prof. Fábio Simões afirmou
que a Profa. Nancy já havia expressado a sua preocupação. Comentou que o classroom
colocado para alunos do 3º termo apresentou dificuldades, então, propõe mais tempo
para planejamento. Prof. Akio manifestou-se por considerar um mês a mais de aulas,
para  se  conseguir  espalhar  um pouco  o  conteúdo  e  diminuir  a  ansiedade.  Prof.
Fernando Martins perguntou como iríamos trabalhar com turmas de 100 alunos em
ambiente virtual e, para este esclarecimento, precisamos melhor definição de data.
Prof.  Rodrigo Schveitzer sugeriu que professores de módulos eletivos com poucos
alunos poderiam ajudar os colegas com muitos alunos, ao menos ajudando a montar
salas virtuais, cadastrar alunos, acompanhar chats e ajudar. Esta proposta foi muito
bem recebida. Prof. Akio destacou a dificuldade de responder pensando em todos pois,
alguns já estão com suas atividades planejadas para oferecer as UC's. Outros vão
precisar dos dois meses para se planejarem. O aluno Marcos Evangelista reforçou a
preocupação com a  falta  de  planejamento.  Embora a  ProGrad e  Reitoria  tenham
apresentado duas datas para retorno, o colegiado entendeu que, por haver muitas
dúvidas, poderíamos propor uma terceira opção. Assim, foram levadas a votação as
seguintes propostas: 1) todos iniciam em julho; 2)  início em julho e/ou agosto de
acordo com as condições; 3) todos iniciam em agosto. O Presidente submeteu estas
propostas a votação, sendo aprovada a opção 2) - início em julho e/ou agosto - com 18
votos. Foram registrados, também, 5 votos para a opção 3) um voto para a opção 1) e
uma abstenção. Considerando que a proposta 2) poderá não ser aceita pela Reitoria, o
Presidente entendeu por bem levar a votação as condições apresentadas pelo CONSU,
isto é, as propostas 1) e 3) acima descritas. Submetidas a votação, foi aprovada a
opção 3) - início em agosto - com 16 votos. Foram registrados, também, 9 votos para a
opção  1)  e  duas  abstenções.  Encerrados  os  trabalhos,  o  Presidente  registrou
agradecimentos  a  todos  os  presentes  pela  produtiva  discussão,  pelas  dúvidas
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levantadas e sugestões apontadas. Nada mais havendo a tratar, para constar, eu, Sueli
de Amorim Chaves de Freitas, Secretária Executiva, lavrei a presente ata que, após
aprovada, será assinada por mim e pelo Senhor Presidente.

Esta Ata foi aprovada na Reunião Extraordinária da Congregação de
30/07/2020

 
 

 Igor Dias Medeiros
Diretor Pró-tempore do Instituto do Mar

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

 
 
 

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