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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 22 DE
SETEMBRO DE 2020

Aos vinte e dois dias do mês de setembro de dois mil e vinte, às 9h05, nesta cidade de
Santos,  foi  realizada  reunião  não  presencial  por  videoconferência  em plataforma
v i r t u a l ,  s i s t e m a  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/snv-edms-pss. 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. André Luiz Alves Mendes (Estudante de Graduação),
Prof.  Dr.  André  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 Simões (Professor Associado), Prof. Dr. Fernando Fernandes Mendonca
(Professor Adjunto), Prof. Dr. Fernando Ramos Martins (Professor Adjunto), Prof. Dr.
Gustavo Bueno Gregoracci (Chefe do Departamento de Ciências do Mar), Prof. Dr. Jose
Juan  Barrera  Alba  (Professor  Adjunto),  Prof.  Dr.  Juan  Carlos  Ramirez  Mittani
(Professor  Adjunto),  Profa.  Dra.  Juliana  Petermann  Moretti  Pelissari  (Professor
Adjunto), Sra. Laura Roberta Marcantonio Dias (Estudante de Graduação), Profa. Dra.
Liliane Janikian Paes de Almeida (Professor Adjunto), Prof. Dr. Lúcio Leonel Barbosa
(Professor Associado), Sr. Marcelo de Oliveira Rocha (Estudante de Graduação), Sr.
Marcos Vinicius Evangelista (Estudante de Graduação), Profa. Dra. Melissa Vivacqua
Rodrigues (Coordenador da Câmara de Extensão e Cultura do IMar), Profa. Dra. Paula
Christine Jimenez (Coordenador da Câmara de Pós-graduação e Pesquisa do IMar),
Profa. Dra. Renata de Faria Barbosa (Professor Adjunto), Prof. Dr. Rene Rojas Rocca
(Professor Adjunto), Prof. Dr. Rodolfo Eduardo Scachetti (Professor Adjunto). Justificou
ausência: Profa. Dra. Nancy Ramacciotti de Oliveira Monteiro (Professor Associado)
que  foi  substituída  por:  Profa.  Dra.  Liliane  Janikian  Paes  de  Almeida  (Professor
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Adjunto).  Participaram da reunião como convidados:  Ana Claudia  Floriano,  Izabel
Patricia Meister, Pedro Fiori Arantes, Sidineia Macedo Pereira, Soraya Smaili, Tania
Mara Francisco. Tendo os senhores conselheiros registrado a frequência no chat e
sendo constatado quorum com 29 presentes, o Prof. Dr. Igor Dias Medeiros iniciou a
Reunião Extraordinária  da  Congregação,  às  9h05,  realizada por  videoconferência,
conforme agendado pelo instrumento de convocação. Recepcionou os membros do
colegiado, prestou os esclarecimentos sobre os registros de presença e pedidos de fala
pelo sistema de chat do Google Meet. Em cumprimento à pauta, passou a palavra ao
Prof.  Dr.  Pedro  Arantes  para  Apresentação  do  Plano  de  Desenvolvimento
Institucional - Formulação de Objetivos Universitários Setoriais estratégicos -
OUSE.  O  professor  iniciou  sua  fala  explicando  que  está  passando  por  todas  as
Congregações e Conselhos com sua equipe da PROPLAN, e que estamos num ciclo
muito complexo para a execução de planejamento dos nossos próximos cinco anos. O
Plano  de  Desenvolvimento  Institucional  da  Universidade  é  um plano  quinquenal,
quando repactuamos nossos objetivos e metas. O PDI vigente foi  elaborado numa
conjuntura  extremadamente  diferente,  quando  havia  orçamento  disponível  para
expansão da universidade. Nos últimos dois anos, as universidades têm sido alvos de
ataques diversos, orçamentários, liberdade de pensamento, autonomia universitária e
mais  intensamente  quanto  à  democracia  universitária  e  nossa  capacidade  de
elegermos nossos dirigentes e tomarmos as decisões com a autonomia que a própria
Constituição prevê. Neste contexto adverso que teremos que olhar para o futuro. São
1.100 conselheiros em toda a universidade que terão que enfrentar  o  desafio  de
colaborar na elaboração de objetivos estratégicos e objetivos específicos, e construir
horizonte  para  os  próximos  cinco  anos.  Relatou,  ainda,  as  inúmeras  ações  da
universidade neste momento de pandemia, que envolvem todas as áreas de atuação
com  resultados  excelentes.  Iniciou  sua  apresentação  visual  detalhando  todos  os
aspectos do PDI, a partir da reformulação do Estatuto que teve acrescentado o artigo
46,  que estabelece que a  Universidade é  orientada por  documentos  estratégicos,
fundamentais: o Projeto Pedagógico Institucional - PPI, que está agora em processo de
votação. Reforçou a importância de participação de toda a comunidade acadêmica até
dia 28 de setembro. São 45 propostas com 100 pontos para serem distribuídos e
podem ser avaliados em etapas. Este processo vem sendo aprimorado, e se encontra
agora na fase 5 que resultou na sintetização de cerca de 600 propostas iniciais. O
outro documento é  o  Plano de Desenvolvimento Institucional,  um instrumento de
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gestão, de organização dentro da universidade, também a ser elaborado em processo
participativo, construído através de suas várias instâncias. As propostas de Objetivos
por temas, sob a visão do IMar, deverão ser preenchidas no 1º formulário, até o dia 06
de outubro. A etapa seguinte será dividida nos formulários 2A - prioridades, e 2B -
objetivos específicos em 4 eixos. Encerrada a apresentação, reforçou a importância da
participação de todos. Retomando a palavra, o Prof. Igor agradeceu pela apresentação
e manifestou aos colegas da Baixada a necessidade de apropriação das propostas do
PPI que está em votação, especialmente porque, até o momento, só foram registradas
19  participações  no  Campus.  Esclareceu  que  a  Congregação  estava  aberta  à
participação de todos os docentes e técnicos administrativos do IMar e, por isto, mais
de 60 presentes. Uma participação saudável num momento de transição da reitoria,
iniciando um planejamento construído por toda a comunidade. Prof. Pedro esclareceu
as  dúvidas  sobre  a  aplicação  dos  pontos  no  PPI,  inclusive  quanto  à  mobilização
necessária entre diversos proponentes, escolhendo e distribuindo os pontos entre as
melhores propostas. Quanto mais pessoas votarem, mais se reforça a democratização
do  processo.  Quanto  ao  PDI,  esclareceu  que  só  responderão  os  formulários  os
membros titulares das Congregações, considerando que já são 1.100 proponentes. O
ideal é que os titulares ouçam os suplentes. Informou que o primeiro formulário terá
seu link enviado por e-mail, com 15 dias para respostas. Os formulários 2A e 2B serão
inicialmente explicados aos diretores e enviados da mesma forma. Passada a palavra à
Profa.  Tânia  Mara  para  apresentação  sobre  a  gestão  orçamentária.  Prof.  Igor
agradeceu a excelente apresentação do Prof. Pedro e a presença da Pró-Reitora de
Administração.  Os  gráficos  e  planilhas  apresentados  relataram  a  execução  do
orçamento de 2019 -  1,3 bilhões,  ressaltando que maior parte foi  executada com
despesas  de  Pessoal  e  Encargos,  da  ordem  de  81,11%.  Uma  questão  bastante
importante é que, na execução de pessoal, os inativos representam uma considerável
despesa. Em alguns outros órgãos da administração direta do governo federal, eles
constam na Previdência. No caso das universidades, eles continuam constando como
despesa de pessoal. Explicou sobre as perdas orçamentárias havidas de 2013 a 2019.
No item Custeio, ressaltou o elevado percentual gasto com serviços de limpeza e
conservação -  19,9%, que será bastante impactado quando do retorno presencial.
Energia elétrica - 16,5% também deverá ser bastante impactado. Em Investimentos,
tivemos uma perda de 71% entre 2013 e 2019. Apresentou os slides relativos ao
Campus Baixada Santista, período 2018/2019, considerando que 2020 ainda não está
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fechado. Orçamento empenhado por grupo de despesas: locação de mão-de-obra e
serviços de terceiros aparecem como itens mais elevados. Orçamento empenhado e a
liquidar em 2020: até o momento ainda temos 2,9 milhões empenhados, a liquidar.
Utilizamos  51% do  recurso.  Importante  salientar  que  isto  reflete  uma  economia
artificial,  posto  que  as  despesas  não  estão  ocorrendo  em  função  da  pandemia.
Pretendemos ter dois meses no próximo exercício garantidos com este recurso. Na
PLOA 2021 consta um aumento de 1,19% em relação a 2020. Entretanto, em 2020
tivemos um corte no MEC. No contexto das Universidades Federais temos um corte de
16,6% em todas  as  ações  orçamentárias  das  universidades  dentro  do  orçamento
discricionário.  Encerrada  a  apresentação,  Prof.  Igor  agradeceu  e  ressaltou  a
perspectiva negativa para o próximo ano com a inclusão das despesas com inativos
dentro do gasto da universidade. Não havendo perguntas, o Presidente deu as boas
vindas à Reitora Soraya Smaili e sua equipe para apresentação da seguinte pauta: 1
- Ações 2020 da Unifesp e de cada campus; 2 - Relatório de Gestão 2019; 3 -
Orçamento 2020 e 2021. Profa. Soraya iniciou sua fala esclarecendo que o objetivo
da reunião é fazer a rodada de apresentações, prática que vem sendo cumprida desde
2013, no início da primeira gestão. No caso do IMar, enquanto Instituto consolidado,
esta  é  a  primeira  reunião,  mas já  foram realizadas  outras  reuniões  e  audiências
públicas no auditório do IMar. Ressaltou a participação ativa e muito comprometida do
IMar, especialmente na pessoa do Prof. Igor. Projetou aos presentes o Relatório de
Gestão 2019 que foi aprovado no Conselho Universitário Extraordinário, em 26 de
agosto de 2020, cumprindo obrigação institucional anual, disponível para consultas na
página do CONSU. Apresentou a Unifesp em números, mostrando a grandiosidade da
nossa expansão e matrículas da graduação, mantida em altíssima qualidade apesar de
todos  os  desafios.  A  Unifesp  continua  como a  4ª  melhor  Universidade  do  Brasil
segundo  o  MEC  (IGC  -  sistema  oficial  de  avaliação)  em  2019,  além  de  outras
excelentes  colocações  em  diversos  sistemas  de  ranqueamento  nacionais  e
internacionais.  Na  sequência,  apresentou  um  trabalho  minucioso  de  reflexões  e
caminhos adotados diante da crise, em especial ao enfrentamento da Covid-19. Foi
criado o Comitê Permanente de Enfrentamento da COVID, logo na primeira quinzena
de março, o que permitiu ações muito rápidas e efetivas para o nosso sistema. Fez uma
retrospectiva sobre a suspensão do calendário acadêmico de graduação e a retomada
por meio das Atividades Domiciliares Especiais (ADEs),  que serão continuadas no
segundo  semestre  letivo,  considerando  que  os  números  das  ocorrências  com  a
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Covid-19 estão se  mantendo estáveis  em patamares  ainda muito  altos.  Relatou a
entrega de computadores, auxílio estudantil  e chips a todos os campi da Unifesp.
Ressaltou, ainda, o crescimento imenso das atividades de Extensão em todas áreas de
atuação, inclusive na área da saúde/ combate à Covid-19 - são mais de 700 ações de
Extensão somente neste período de seis meses, o que foi realmente surpreendente.
Destacou o grandioso trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Hospital São Paulo,
que tem sido altamente demandado. Agradeceu várias doações recebidas, inclusive de
laboratórios da Baixada Santista, o que foi muito importante especialmente no início
dos  trabalhos  enquanto  se  preparavam  os  processos  licitatórios.  Foram  muitas
doações recebidas, mas as campanhas continuam. Informou, também, sobre a vacina
de Oxford que veio para o Brasil pelas mãos da Unifesp, um trabalho que nos orgulha,
cujas  pesquisas  estão  em  estágio  bastante  avançado.  Também  participamos  dos
estudos da vacina brasileira, que está sendo desenvolvida pela USP com a participação
da Unifesp, e estamos trazendo a vacina italiana que está na fase 2. Dentre outros
temas constantes do relatório, enfatizou a importância do Congresso Acadêmico com
elevada  participação  interna  e  externa.  Na  sequência,  apresentou  os  números  e
situações que resultaram em cortes do MEC, conforme já explicado pela Profa. Tânia;
corte de um bilhão no orçamento da CAPES, dentre outras ações que precisam ser
trabalhadas para o exercício de 2021. Finalizando, enfatizou a importância de não
esquecermos  de  continuar  o  distanciamento  social,  uso  de  máscaras  e  todos  os
cuidados. Vigilância não pode ser esquecida. Com a palavra, Prof. Igor agradeceu a
apresentação da Reitora e ressaltou o quão gratificante fazer esta avaliação neste
momento, considerando o trabalho que vem sendo desenvolvido pela Universidade,
que cresceu muito rapidamente nos últimos 15 anos (idade do nosso  campus)  e,
embora seja uma estrutura desta magnitude, se adaptou muito rápido a esta nova
realidade, honrando sua vocação na área da saúde pelas suas Escolas fundadoras, e
dando um retorno muito seguro à sociedade.  Registrou seu agradecimento à alta
gestão pelo comprometimento com a nossa comunidade e pela forma participativa
como todas as decisões foram tomadas: segurança da comunidade, proteção da vida,
condições seguras de retorno às atividades de graduação e, agora, às atividades de
pesquisa. Registrou, também, seu agradecimento pela oportunidade de ter participado
dos processos decisórios, junto com o Prof. Emiliano, neste um ano à frente do IMar,
composto por um grupo tão forte que sempre nos apoiou muito. Lembrou a cada
estudante, que é o primeiro da família a estar com os pés na universidade, que vai
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agradecer e honrar a formação que nós estamos dando: "certamente não estamos
dando aos nossos estudantes a  melhor formação do mundo,  mas eu tenho muita
tranquilidade de afirmar que é a melhor formação que nós temos condições de dar" ,
frase que ouviu há muito tempo e que sempre faz questão de lembrar porque não fica
velha. Todos da equipe da Unifesp acordam antes e vão dormir depois para deixar o
caminho  preparado  e  viabilizar  que  nossas  atividades  continuem  acontecendo  e
impactando de maneira positiva no desenvolvimento do País, e também do mundo,
visto que estamos inseridos nas redes internacionais de enfrentamento da pandemia.
Agradeceu  à  Profa.  Soraya  por  sua  liderança  forte  e  guerreira  num  momento
extremamente complicado que ninguém estava preparado para enfrentar.  Abriu a
palavra aos colegas para perguntas à Reitora. Esclarecidas as dúvidas, especialmente
focadas  nos  problemas  gerados  pela  pandemia,  o  Presidente  da  Congregação
agradeceu  a  presença  da  Reitora,  sua  equipe  e  dos  membros  da  comunidade
acadêmica do IMar que participaram da reunião. 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.  Esta  Ata  foi
APROVADA na Reunião Ordinária da Congregação de 19/11/2020.

 
 Igor Dias Medeiros

Diretor Pró-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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