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

FEDERAL DE SÃO PAULO, REALIZADA EM 21 DE JANEIRO DE
2021

Aos vinte e um dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, das 09h30 às 12h00,
em REUNIÃO NÃO PRESENCIAL - VIDEOCONFERÊNCIA utilizando-se o GOOGLE
MEET  -  Link  de  Acesso:  https://meet.google.com/cxh-itna-ywq,  reuniram-se  os
senhores membros do Congregação do Instituto do Mar - Campus Baixada Santista da
UNIFESP,  sob a  presidência  do Prof.  Dr.  Emiliano Castro  de  Oliveira.  Estiveram
presentes  os  membros:  Ana  Carolina  Kiyama  Correa,  André  Luiz  Vizine  Pereira,
Augusto Cesar, Camilo Dias Seabra Pereira, Cledson Akio Sakurai, Daniela Milstein,
Eduardo  Dellosso  Penteado,  Elen  Aquino  Perpétuo,  Fábio  Ruiz  Simões,  Fernando
Fernandes  Mendonca,  Fernando Ramos Martins,  Gustavo Bueno Gregoracci,  Ítalo
Braga  de  Castro,  José  Juan  Barrera  Alba,  Juan  Carlos  Ramirez  Mittani,  Juliana
Petermann Moretti Pelissari, Lúcio Leonel Barbosa, Magno José Alves, Marcelo de
Oliveira Rocha, Rene Rojas Rocca, Rodolfo Eduardo Scachetti, Ronaldo José Torres,
Ulisses  Colares  de  Andrade,  William Remo Pedroso  Conti.  Justificaram ausência:
Adriana Barioni  que foi  substituída por  Magno José Alves,  Nancy Ramacciotti  de
Oliveira Monteiro que foi substituída por Ronaldo Jose Torres, Paula Christine Jimenez
que  foi  substituída  por  Ítalo  Braga  de  Castro,  Renata  de  Faria  Barbosa  que  foi
substituída por Liliane Janikian Paes de Almeida. Não justificaram ausência: Fernando
Henrique  Berte  da  Silva,  Liliane  Janikian  Paes  de  Almeida,  Melissa  Vivacqua
Rodrigues. Participou da reunião como convidado o Prof. Dr. Odair Aguiar Junior.
Tendo os senhores conselheiros registrado a frequência e sendo constatado quórum
com  25  presentes,  o  Prof.  Dr.  Emiliano  Castro  de  Oliveira  iniciou  a  Reunião
Ordinária  da  Congregação  do  Instituto  do  Mar,  conforme  agendado  pelo
instrumento  de  convocação.  Recepcionou  os  presentes,  saudando  a  todos  neste
primeiro encontro do ano de 2021, desejando um ano próspero e mais feliz,  com
soluções para os problemas que trouxemos do ano que passou, principalmente em
âmbito nacional. Passou a palavra ao Prof. Dr. Odair Aguiar Júnior, Diretor Acadêmico
do Campus Baixada Santista, convidado para fazer a apresentação dos dois primeiros
informes.  Prof.  Odair  inicialmente  agradeceu  o  espaço  aberto  pelos  professores
Emiliano e Akio, saudou a todos desejando um feliz 2021, que possamos enfrentar este
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ano com as ferramentas da Ciência, além de emocionais e psíquicas, melhores do que
as que tivemos no ano passado e, com isso, termos um ano mais produtivo; e que as
soluções em âmbito nacional e mundial cheguem até nós. INFORMES: 1 - Situação
do terreno da Maria Máximo - Relatou aos presentes que em dezembro passado
fomos surpreendidos com a invasão de dois terrenos da Maria Máximo, como foi
relatado em e-mail do dia 19 de dezembro. No dia 17 à noite fomos acionados pela
equipe de vigilância informando que um grupo de caminhões tinha entrado naquele
terreno, que fica imediatamente atrás dos laboratórios, e também no triângulo que fica
na Rua República do Equador. Foram acionadas a Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia
Federal  visando  a  reintegração  da  posse.  Nós  somos  responsáveis  pelo  zelo  do
patrimônio e não podemos dar uma destinação diversa da constante no contrato. O
diretor administrativo, Eduardo Javarotti, imediatamente informou e se dirigiu ao local
para as providências cabíveis. Houve, entretanto, um desentendimento entre o guarda
portuário e o Javarotti, e o clima ficou tenso. O Prof. Odair, relatou, ter-se dirigido ao
local  embora  estivesse  tentando  evitar  aglomerações.  Os  caminhoneiros  que  lá
estavam disseram ter sido levados pela Guarda Portuária, que é uma guarda a serviço
da atual  Santos  Port  Authority  -  SPA (Codesp).  Esta  guarda dizia  ter  levado um
documento onde a Secretaria do Patrimônio da União - SPU, que é a cedente do
terreno, tinha autorizado o uso para estacionamento dos caminhões a título de cessão
precária, por 90 dias. Este documento foi objeto de disputa e discussão levando o
guarda  portuário  a  abrir  uma ocorrência  contra  o  Javarotti.  Este  chamou o  seu
advogado.  Contamos,  também,  com a  colaboração  do  professor  Igor,  Diretor  pro
tempore do IMar, à época. No documento da SPU para a Codesp havia autorização
para uso do terreno, mas previa que aguardassem a Universidade ser notificada, fato
que não ocorreu. Ocuparam o terreno horas após a expedição do documento. A Polícia
Federal não se dirigiu ao local,  mas recebeu o depoimento do Javarotti  como um
registro  de  ocorrência,  considerando  que  servidores  federais  têm fé  pública.  No
documento expedido pela SPU para a Codesp/SPA eles deixam claro que este órgão
tem terrenos já cedidos pela SPU e que podem ser utilizados para tal  finalidade.
Disseram,  também,  que  se  algum dos  terrenos  estivesse  com ocupação  irregular
caberia à Codesp solucionar o problema. Além disso, constataram subutilização de
alguns dos terrenos já cedidos. O documento da SPU deixou claro que, até que a
Codesp/SPA fizesse os rearranjos necessários, temporariamente poderiam utilizar os
terrenos da Unifesp, devendo desocupá-los após 90 dias, quando voltam a ser de plena
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posse da Universidade.  Somente no dia seguinte recebemos o ofício  da SPU nos
comunicando sobre o fato e perguntando se haveria algum óbice da nossa parte. Prof.
Odair  enviou,  em seguida,  um ofício  para a  SPU informando que eles  já  haviam
entrado  antes  da  notificação  da  SPU,  e  que  nós  estávamos  prontos  para  uma
reintegração  de  posse,  se  assim entendesse  a  SPU,  já  que  são  os  cedentes  e  a
ocupação está feita. A SPU não reforçou reintegração de posse, somente nos deu
acesso à informação sobre os 90 dias. Para fazer uma redução de danos, solicitamos a
SPU um documento da Codesp confirmando a ciência de que devem desocupar o
terreno em 90 dias. Já estamos com a Procuradoria Federal acionada e pronta para
entrar com o pedido de reintegração, que esperamos não seja necessário. O professor
Odair  informou,  também, que pretende fazer  um contato direto com a SPA para
ajustar o assunto. Além disso, é sabido que, a população local, favela Sapo, não quer
este  tipo de ocupação perto  de suas residências,  por  motivos  diversos.  Todas as
providências foram adotadas e agora vamos fazer gestões no órgão envolvido para
evitarmos problemas maiores no futuro. Importante ressaltar que um dos motivos da
autorização pela SPU foi por não termos, ainda, ocupado os terrenos. Faremos avisos
periódicos  à  SPA lembrando o  prazo a  ser  cumprido -  18 de março de 2021.  O
Professor  Ítalo  agradeceu  os  esclarecimentos  e  aproveitou  a  oportunidade  para
ressaltar  a  importância  do  planejamento  da  ocupação  daquele  espaço,  com
edificações, para evitarmos a recorrência do problema. Prof. Odair informou que foi
feita a primeira reunião do grupo que está pensando e vai propor a ocupação dos
espaços que estão comprometidos com o PDInfra, ainda que seja provisória, mas que
possamos fazer uso dos espaços para tentarmos criar regras para uso temporário,
levando em conta que a crise no país não tem permitido novas edificações, ao menos
pelo Ministério da Economia e Ministério da Educação. Novas obras estão proibidas,
mas não é descartada uma parceria público-público ou público-privada. Não havendo
mais dúvidas, o Prof. Odair passou ao segundo informe. 2 - Descentralização tardia
do MEC: no final de 2020 (26/27 dezembro), tivemos uma descentralização tardia de
recursos do MEC, em torno de três milhões de reais, para a Unifesp, destinados à
pesquisa, extensão e projetos de ensino, o que permitia fazer desde prestação de
serviços até bolsas para usar este dinheiro. Na partição, definimos que 600 mil reais
iriam para bolsas de graduação, até como uma forma de ampliar estas bolsas para
toda a universidade, e os outros 2,4 mil reais seriam divididos entre os seis campi. No
Campus Baixada Santista decidimos usar grande parte do dinheiro para manutenções
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corretivas e preventivas (ar condicionado, cabines primárias, etc.). Porém, no final,
recebemos somente um milhão de reais. Na próxima reunião do Conselho de Campus o
Prof. Odair informou que vai apresentar relatório detalhado que está sendo preparado
pela servidora Ada Priscilla. A rubrica para "bolsas'' acabou não vindo. Nós fomos um
dos campi que mais aproveitou os recursos porque não havíamos colocado uma grande
parte na rubrica “bolsas”. Destacou a importância das Atas de Registro de Preço que
foram  estratégicas  para  o  aproveitamento  na  descentralização  de  recursos,
proporcionando agilidade nas ações de compras e contratações. Na oportunidade o
Prof.  Odair  registrou  seus  agradecimentos  às  equipes  da  nossa  Controladoria,
Contratos,  Compras,  Diretoria  Administrativa,  que  atuaram  fortemente  para  o
aproveitamento adequado da verba destinada.  Não havendo dúvidas,  agradeceu a
oportunidade de prestar esclarecimentos ao colegiado do IMar. 3 - Aniversariantes
do mês de janeiro/2021: seguindo uma tradição deste colegiado, o Presidente dos
trabalhos citou nominalmente os aniversariantes do mês de janeiro, desejando a todos
muitas felicidades e, nestes tempos de pandemia, acima de tudo muita saúde. 4 -
Apresentação dos representantes discentes da graduação eleitos para o ano de
2021: Prof. Emiliano apresentou os novos representantes discentes do colegiado, para
o ano de 2021, cujos nomes foram aprovados na reunião do Consu DE 09/12/2020: Ana
Carolina Kiyama Correa, Marcelo de Oliveira Rocha, Ulisses Colares de Andrade e
Fernando Henrique Berte da Silva. Alertou que não tínhamos suplentes e, em especial,
não tivemos candidatos da pós-graduação. Precisamos fazer um movimento para o
próximo ciclo eleitoral, estimulando os discentes à participação. Passou a palavra ao
Prof. Gregoracci que solicitou aos recém eleitos que indiquem representantes para o
DCMar - um titular e um suplente, pelo Centro Acadêmico ou outro meio apropriado. 5
- Calendário de reuniões ordinárias da Congregação em 2021: foi encaminhada
para conhecimento de todos os membros da Congregação, anexa à convocação, a
proposta de calendário de reuniões para o ano de 2021. Mantivemos as terceiras
quintas-feiras de cada mês, na faixa de horário das 9h30 às 12h30, que podem, se
necessário,  sofrer  alterações  em função  de  demandas  de  outros  colegiados.  Esta
proposta servirá de base para organização e planejamento dos conselheiros. Eventuais
alterações procuraremos informar com a máxima antecedência possível. Não havendo
comentários, foi dado seguimento aos informes. 6 - Nomeação da Vice-direção do
IMar: com a desincompatibilização do Prof. Igor, que se candidatou às eleições para
Diretor do IMar, esclareceu que assumiu automaticamente a direção, cabendo-lhe a
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indicação do vice-diretor. A fim de poder contar com a ampla experiência na gestão e
nas esferas intermediárias e superiores da Unifesp, até por ser uma pessoa de amplo
reconhecimento  no  Instituto  e  fora  dele,  convidou  o  Prof.  Akio,  que  aceitou
acompanhá-lo pelos próximos dois a três meses enquanto transcorrem as eleições. 7 -
Projetos aprovados para docentes do IMar (ANA e MPF/SEMAM Guarujá):
apresentou  como  proposta  para  uma  nova  tradição  neste  colegiado:  divulgar  os
colegas docentes do IMar que tiverem projetos aprovados. Este assunto poderá até ser
pautado, mas sempre será uma satisfação noticiar as aprovações. Fica o convite para
aqueles  que  estiverem nesta  situação,  inclusive  como  forma  de  incentivo.  Neste
momento trouxe o projeto da Agência Nacional de Águas, em que a Profa. Pilar foi
requisitada e ficou responsável pela coordenação; vai envolver a Universidade Federal
do Vale do Jequitinhonha, em Mucuri, no Norte de Minas, e também a USP. Serão
realizados a confecção de um livro Atlas e, também, um curso, gerando um resultado
bastante feliz para o Instituto do Mar. Parabenizou a Profa. Pilar pelo reconhecimento
do seu desempenho acadêmico e científico. Em outro caso que se arrasta há mais ou
menos dois anos, com muitos entraves burocráticos, um processo muito longo e de
muita  resiliência  dos  coordenadores  e  participantes  dos  três  projetos  envolvidos,
tivemos a sinalização do Ministério Público para o repasse das verbas dos projetos
junto à  Prefeitura Municipal  do Guarujá -  Secretaria  de Meio Ambiente.  Projetos
propostos  pelos  professores  Ítalo,  Ellen  e  Caio  finalmente  podem começar  a  ser
executados a partir do comunicado de uma conjuntura desse fluxo que nós ainda não
conhecíamos muito bem (Prefeitura x Ministério Público x Universidade). Parabéns aos
colegas docentes pela resiliência durante o tempo que isto levou, e que certamente
abre caminhos para novas frentes de trabalho, de financiamento e de atuação da
Unifesp. Estamos todos bastante felizes. 8 - Transferência de docente por ação
judicial  -  Prof.  Dr.  André  Luís  da  Silva  Casas  -  Processo  SEI  nº
126621/2020-47:  recebemos  uma  demanda  externa,  por  ordem  judicial,  para
transferência do Prof. Dr. André Luiz, originário do Acre e Biólogo de formação, para a
Unifesp.  Após  consultas  às  unidades  compatíveis,  ele  optou  por  vir  para  o
Departamento de Ciências do Mar. Este caso não depende de vaga, é recebido fora de
nossas contas. Prof. Gregoracci relatou já ter realizado uma reunião virtual com o
Prof.  André,  juntamente  com  os  Professores  Akio  e  William,  explicaram  como
funcionam  o  instituto,  o  departamento,  os  cursos  e,  como  estamos  no  meio  do
semestre, sugerimos que ele entrasse em contato com os colegas, via coordenações de
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eixo, especialmente Eixos Vida e MCT, para as UC's que têm afinidade com a atuação
dele. Solicitou a colaboração de todos os colegas no acolhimento ao docente. Talvez
ele possa acompanhar as UC's que estão ocorrendo agora e contribuir para as que vão
começar no próximo semestre. O Presidente dos trabalhos abriu a palavra para quem
quisesse fazer mais algum informe. 9 - Comissão Eleitoral: Prof. Gregoracci lembrou
que estamos em processo de eleições do ISS e IMar. Ainda estamos em período de
inscrições de chapas que vai até amanhã, 22. Se alguém mais tiver interesse, ainda há
tempo. Maiores informações poderão ser obtidas no site e no e-mail da Comissão
Eleitoral. Não havendo mais informes, o Prof. Emiliano passou à ORDEM DO DIA: 1 -
Aprovação das Atas das Reuniões da Congregação de 29/10/2020 e 15/12/2020:
não havendo considerações ou ajustes a serem feitos,  o  Presidente dos trabalhos
colocou em votação a aprovação das atas das reuniões pautadas. A Ata da Reunião de
29/10/2020 foi aprovada com cinco abstenções; a Ata da Reunião de 15/12/2020 foi
aprovada com três abstenções. 2 - Aprovação do relatório do Professor Visitante
Carlo Magenta Cunha - Processo SEI nº 000879/2021-03: os relatórios referentes
ao período de atividades do docente foram encaminhados aos conselheiros junto com a
convocação. O Prof. Ítalo esclareceu que se trata de avaliação de 18 meses de trabalho
e que faltam seis meses para conclusão do contrato. O relatório já foi previamente
aprovado pelo PPGBEMC que é o programa ao qual  o  professor se vincula.  Não
havendo  questionamentos  o  relatório  de  atividades  do  Prof.  Carlo  Magenta  foi
submetido à votação dos conselheiros e aprovado por unanimidade. Prof. Emiliano
agradeceu o Prof. Ítalo pelo empenho frente à CPGPq e ao Programa, e solicitou que
sejam estendidos os cumprimentos ao Prof. Carlo pelo trabalho desenvolvido junto a
nós. 3 - Aprovação da revisão da minuta do Regimento do IMar: Prof. Emiliano
relatou aos presentes que o Grupo de Trabalho reuniu-se no último dia 18 de janeiro e
fez a avaliação das propostas apresentadas, uma a uma - professores Eduardo, Liliane
e Igor. Na sequência, reuniu-se com a professora Virgínia Junqueira e a servidora do
governo federal, Larissa, que participa do trabalho de uniformização dos regimentos
da Unifesp para que todos tenham consistência entre si, inclusive de outros campi e
unidades universitárias. A orientação passada às diretorias do ISS e do IMar, que
estão trabalhando em seus regimentos, foi que façamos as alterações que julgarmos
necessárias e tenhamos uma proposta de Regimento, em minuta, já avaliada pelo
Instituto  e  pela  Congregação,  porém,  sem  aprovação  definitiva.  Após  este
aconselhamento nossa ideia foi trazer o documento da consulta pública como uma
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revisão da minuta e obtermos uma aprovação como parte do processo. O documento
foi apresentado para conhecimento e avaliação dos conselheiros após o período de
consulta pública e consolidação das propostas. Já temos um documento compilado, em
primeiro estágio, que será inserido no SEI como uma primeira versão. Os próximos
ajustes serão específicos,  acompanhando o Regimento Geral  e,  somente depois,  o
documento será submetido à aprovação em Congregação. Abriu a palavra para quem
quisesse esclarecer mais algum ponto. Prof. Lúcio perguntou sobre a composição, que
já está discriminada por categorias, no entanto, o número de participantes ainda não
está  definido.  Será definido no documento que será  aprovado futuramente?  Prof.
Emiliano esclareceu que faremos uma primeira menção, poderemos ajustar, mas, estas
dúvidas serão contempladas, futuramente, por pessoas que estão acostumadas com a
redação desses documentos. Fez a projeção do documento que foi encaminhado junto
com a convocação para todos os membros, para comentários e ou sugestões. Passamos
à análise dos pontos do documento que apresentaram questionamentos: no item sobre
a Congregação, são citados os componentes sem ser citado o quantitativo, que aparece
no Artigo 5º, parágrafo 1º. É provável que este tipo de organização metodológica
possa ser alterada pela comissão de revisão dos documentos. Tivemos dúvidas no
Artigo 7º, que fala sobre as faltas e suas justificativas. Foi esclarecido que se refere a
faltas sem justificativa. Quando for convocado o suplente não será considerada a falta;
quando não houver suplente disponível a falta também não será computada, desde que
tenha  sido  justificada.  Outro  questionamento  foi  sobre  a  direção  e  condução  da
reunião pelo decano - Artigo 8º § 2º. Prof. Gregoracci alertou que este termo está em
desuso, tendo sido alterado para “o docente com maior titulação e a mais tempo
atuando no magistério nesta Unidade Universitária”; um ou outro sozinho não terá o
mesmo peso para que seja feita esta indicação. Prof. Augusto perguntou sobre o termo
“titulação”, se estava se referindo a nível de carreira (titular, associado, adjunto),
sendo sugerido incluir em maior nível de carreira, posto que as carreiras têm seus
níveis (I, II, III, IV). No Artigo 11, quanto à deliberação de distribuição de vagas, foi
sugerido  completar  com  o  esclarecimento  de:  vagas  docentes  e  de  técnicos-
administrativos em educação que forem destinados à UU. O Prof. Fábio Ruiz levantou
uma dúvida quanto ao item que fala do decano,  recomendando um detalhamento
bastante claro. Por exemplo, temos um Associado IV e um Associado III, mas o de nível
III é mais antigo, qual será o procedimento? Complementando sua fala, registrou que,
a exemplo de manifestação do Prof. Augusto, também considera que a livre docência
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não é título, assim como pós-doutorado, e que, em termos de titulação, todos têm
doutorado. Prof.  Emiliano informou que da forma como está feita a nova redação
sempre será obedecida a maior titulação em primeiro lugar. Prof. Eduardo sugeriu
incluir “maior nível e categoria de carreira docente”. Prof. Gregoracci complementou,
informando que, de acordo com a minuta do Regimento Geral, a referência é ao maior
tempo nesta Universidade, e não à unidade universitária. Item XIV do Artigo 11, sobre
avaliar, referendar e encaminhar ao CPGPq a composição das bancas examinadoras
para  obtenção  de  títulos,  se  esta  deveria  mesmo  ser  uma  das  competências  da
Congregação. Foi verificado que no Artigo 34 Item III do Regimento da Unifesp há a
necessidade de publicação do ato que só pode ser praticado pela Direção, o que
justificaria  a  aprovação  pela  Congregação.  Prof.  Gregoracci  comentou  que  este
procedimento poderá ser alterado, considerando que a própria CPGPq está revisando
seu regimento. Talvez fosse aconselhável consultar para não ficar em descompasso.
Sobre o item XVII do Artigo 11 foi incluída a aprovação dos Regimentos Internos das
Câmaras, além do Regimento do Departamento. Artigo 13 § 3º sobre a condução do
Instituto em caso de vacância dos cargos de diretor e vice-diretor: nele já faremos o
ajuste com base nos comentários e sugestões sobre a substituição do termo decano
(Artigo 8 § 2º). Na sequência, com relação ao § 4º, que estabelece o prazo para diretor
e vice-diretor pro tempore conduzirem o processo de eleição, foi esclarecido pelo Prof.
Emiliano que a direção solicita ao Consu a abertura do processo e não o realiza. Assim
sendo, foi, inclusive, diminuído o prazo para 60 dias, além da alteração do texto. Artigo
17 § 3º, com relação aos dias para pedido de pauta e para ajuste de pauta, foi alterado
para, no mínimo, 4 dias úteis de antecedência à Reunião Ordinária da Congregação. As
questões  suplementares  à  pauta  poderão,  mediante  aprovação  dos  membros
presentes, ser incluídas no início da reunião, ou seja, antes mesmo dos Informes e da
Ordem do Dia. A Comissão fez a sugestão de inclusão de mais um item, considerando
as reuniões que se estendem além do previsto, citando que as pautas que não forem
avaliadas em uma reunião passam automaticamente a compor a próxima reunião.
Artigo 17 § 7º - com relação aos membros do colegiado e/ou suplentes em gozo de
férias  poderem comparecer  às  reuniões  com direito  a  voto:  feita  esta  consulta  à
Reitoria, foi informado que no Consu é possível a votação quando em férias. Nos casos
dos demais afastamentos oficiais, poderão comparecer às reuniões sem direito a voto.
Foram, então, registradas as alterações de forma a manter os parágrafos bastante
claros.  Prof.  Lúcio  perguntou  se  estas  pessoas  que  estiverem  em  férias  serão
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contabilizadas nos casos de quórum qualificado. Professor Emiliano entende que sim, e
que caberá ao membro que estiver em férias comparecer ou justificar para que seu
suplente esteja presente. Foi levantada a dúvida pela Profa. Elen no sentido de que, ao
poder votar, a justificativa de férias deixa de ser automática porque o conselheiro pode
optar por comparecer ou não. Prof. Emiliano esclareceu que o comparecimento e voto
nas reuniões durante as férias é uma possibilidade e não uma obrigação. Sendo assim,
é recomendável que o conselheiro que tiver interesse em participar da reunião, ainda
que esteja de férias, comunique a secretaria da direção, com antecedência, para que
não seja convocado seu suplente, comprometendo-se, desta forma, a não deixar vaga a
sua cadeira. Prof. William perguntou sobre o uso dos termos licenciado ou afastado,
visto que já teve acesso a textos que utilizam as duas expressões. Vamos aguardar o
estágio das unificações. Sobre a presença de convidados, que têm direito a voz mas
não a voto, Prof. Emiliano esclareceu que o convite é reforçado pela direção. Qualquer
um dos  membros,  ou  não  membros,  pode  fazer  a  proposta  de  convite  que  será
ratificada pela direção de acordo com a pertinência. No nosso caso, as reuniões não
têm seu link divulgado, mas, se alguém de fora do colegiado pedir acesso à reunião,
poderá ser admitido. Lembremos que nas reuniões presenciais as portas são abertas,
ou seja, o acesso fica liberado e o participante não tem direito a voto. Foi alertado pelo
Prof. Gregoracci especialmente com relação ao limite de acessos na sala da reunião
virtual. Com relação ao calendário anual, a Comissão não fez sugestão efetiva para ser
inserido no Regimento, considerando que eventuais alterações possam ser contestadas
por estarem em desacordo com o que foi aprovado. Preferimos manter como uma
prática, apresentando o calendário na primeira reunião. No Artigo 18, que estabelece
a necessidade de quórum qualificado para deliberações que somente poderão ser
tomadas em sessão ordinária e devem contar com, no mínimo, 2/3 dos votos dos
membros da Congregação, surgiu a dúvida sobre quais seriam estas deliberações e,
também, por que não realizadas em sessão extraordinária. Feita a consulta sobre as
deliberações, a Larissa solicitou que aguardássemos uma sugestão do processo de
uniformização do Regimento, porque este entendimento pode ser amplo. Professores
Gregoracci e Emiliano lembraram dos temas: regimento, composição da lista tríplice
do campus, criação do IMar, indicação de uma direção pro tempore, um pedido de
impedimento de uma direção. Prof. Gregoracci sugeriu detalhar, nas atribuições da
Congregação, quais requerem quórum qualificado. A Profa. Elen perguntou sobre o
quórum  qualificado  e  o  assunto  foi  amplamente  discutido.  No  nosso  texto  está
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especificado que são 2/3 dos membros, significando a necessidade de presença. Os
votos  seriam  apurados  por  maioria  simples  dos  2/3  presentes.  Quem  estiver
secretariando  a  reunião  precisa  ficar  bem  atento  pois,  não  havendo  o  quórum
estabelecido,  a reunião precisa ser interrompida. Prof.  Emiliano deixou registrado
para efetuar a consulta sobre número de votos para aprovação. Sem mais comentários,
o texto deste estágio do Regimento foi submetido à votação dos conselheiros sendo
aprovado por unanimidade com as considerações aqui registradas. 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 18 DE FEVEREIRO
DE 2021.

 
 Emiliano Castro de Oliveira

Diretor Pro 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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