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

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO REALIZADA EM 18 DE
MARÇO DE 2021

Aos dezoito dias do mês de março de dois mil e vinte e um, nesta cidade de Santos, às
10h30, em REUNIÃO NÃO PRESENCIAL, por VIDEOCONFERÊNCIA, utilizando-
se o GOOGLE MEET - Link de Acesso: https://meet.google.com/whe-rkgw-zky,
reuniram-se  os  senhores  membros  da  Congregação  do  Instituto  do  Mar  (IMar)  -
Campus Baixada Santista da UNIFESP, sob a presidência do Prof. Dr. Emiliano Castro
de Oliveira. Estiveram presentes os membros: Ana Carolina Kiyama Correa, Augusto
Cesar,  Camilo  Dias  Seabra Pereira,  Cledson Akio  Sakurai,  Elen Aquino Perpetuo,
Emiliano  Castro  de  Oliveira,  Fábio  Ruiz  Simões,  Fernando  Fernandes  Mendonca,
Fernando Henrique Berte da Silva, Fernando Ramos Martins, Ítalo Braga de Castro,
José  Juan Barrera  Alba,  Liliane Janikian Paes  de  Almeida,  Lúcio  Leonel  Barbosa,
Magno  José  Alves,  Marcelo  de  Oliveira  Rocha,  Nancy  Ramacciotti  de  Oliveira
Monteiro,  René  Rojas  Rocca,  Rodrigo  Silvestre  Martins,  Tatiana  Martelli  Mazzo,
Vinícius Ribau Mendes, William Remo Pedroso Conti. Justificaram ausência: André
Luiz Vizine Pereira que foi substituído por Rodrigo Silvestre Martins, Daniela Milstein
que foi  substituída por  Ronaldo Jose Torres,  porém Ronaldo Jose Torres também
justificou e foi  substituído por Bruno Leite Mourato,  porém Bruno Leite Mourato
também justificou e não foi substituído, Gustavo Bueno Gregoracci que foi substituído
por Vinicius Ribau Mendes, Juliana Petermann Moretti Pelissari que foi substituída por
Gyrlene  Aparecida  Mendes  da  Silva,  porém Gyrlene  Aparecida  Mendes  da  Silva
também  justificou  e  não  foi  substituída,  Melissa  Vivacqua  Rodrigues  que  foi
substituída por Tatiana Martelli Mazzo, Paula Christine Jimenez que foi substituída por
Ítalo Braga de Castro, Renata de Faria Barbosa que foi substituída por Magno José
Alves.  Justificaram  ausência  e  não  foram  substituídos:  Adriana  Barioni,  Eduardo
Dellosso  Penteado,  Juan  Carlos  Ramirez  Mittani.  Não  justificou  ausência:  Ulisses
Colares de Andrade.  Participaram da reunião como convidados:  Ana Fernanda de
Abreu, Jaqueline Martins, Prof. Dr. Djalma José Fagundes, Prof. Dr. Manuel de Jesus
Simões,  Wagner Yoshizaki  Oda.  A sessão foi  transmitida em tempo real,  por
s t r e a m i n g ,  p e l o  l i n k  d e  a c e s s o :
https://stream.meet.google.com/stream/65bae9c4-933f-434d-8503-60d6221b4cab.  Às
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10h41, com quórum inicial suficiente para os trabalhos -18 conselheiros, sendo
que mais quatro conselheiros se fizeram presentes logo a seguir, o Prof. Dr. Emiliano
Castro de Oliveira deu boas vindas aos membros da Congregação do Instituto do Mar
(IMar)  do  campus  Baixada  Santista  –  UNIFESP  e  declarou  aberta  a  sessão
extraordinária, com pauta única, para eleição classificatória dos candidatos
inscritos para formulação da LISTA TRÍPLICE a ser submetida à apreciação da
Magnífica  Reitora  da  UNIFESP,  Profa.  Dra.  Soraya  Smaili.  Registrou  sua
satisfação em poder dar início a este processo e, finalmente, termos a eleição para a
primeira direção efetiva do Instituto do Mar.  Na sequência,  passou a palavra ao
presidente da Comissão Eleitoral do campus Baixada Santista, Prof. Dr. Djalma José
Fagundes,  para  coordenar  os  trabalhos  de  votação  e  apuração  da  eleição
classificatória dos candidatos inscritos para compor a lista tríplice. Com a palavra o
Prof. Djalma, este cumprimentou os presentes e deu início ao processo. Agradeceu a
todos que colaboraram na tarefa, especialmente aos membros da Comissão Eleitoral:
Jaqueline Martins, Ana Fernanda, Prof. Manuel Simões, assim como ao pessoal da
comissão local: Prof. Gustavo Gregoracci, Sueli Amorim, Wagner Oda; ao Prof. Odair
Aguiar e aos professores e candidatos Igor e Ítalo que também colaboraram para
manter o bom nível da nossa organização. Agradeceu, ainda, à Lidiane Silva e ao
Felipe Silveira, ambos da STI, que também nos ajudaram muito; ao Prof. Anthony que
também nos deu, extraoficialmente, uma ajuda muito grande. Informou, a seguir, que
os candidatos vencedores da eleição na consulta à comunidade para compor a lista
tríplice, e doravante constituintes da Chapa 1, foram o Prof. Dr. Igor Dias Medeiros
(candidato a Diretor) e Prof.  Dr. Ítalo Braga de Castro (candidato a Vice-diretor).
Também se apresentaram hoje para a disputa nesta Congregação os participantes da
Chapa 2: Prof. Dr. Vinícius Ribau Mendes e Profa. Dra. Tatiana Martelli Mazzo; Chapa
3: Prof. Dr. William Remo Pedroso Conti e Prof. Dr. Fernando Ramos Martins. A partir
deste  momento,  os  candidatos  de  cada  Chapa  tiveram  cinco  minutos  para  se
apresentarem ao colegiado, obedecendo a seguinte ordem: Chapa 3, Chapa 2 e Chapa
1. Abriu a palavra aos representantes da Chapa 3. Prof. William, após cumprimentar os
presentes,  fez  questão  de  registrar  que  a  inscrição  da  Chapa  decorreu  de  uma
necessidade  processual,  única  e  exclusivamente.  Reiterou  o  compromisso  com  a
escolha feita pela comunidade do IMar, que indicou os professores Igor e Ítalo, da
Chapa 1. Oferecida a palavra ao Professor Fernando Martins, este informou não ter
mais nada a acrescentar e reforçou as palavras do Prof. William. Na condução dos
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trabalhos, o presidente da Comissão Eleitoral passou a palavra à Chapa 2. O Prof.
Vinícius Ribau cumprimentou os presentes e registrou, da mesma forma que a Chapa
anterior,  sua participação decorrente da necessidade de composição de uma lista
tríplice. Porém, deixou registrado seu integral apoio aos professores eleitos para a
Chapa 1, legalmente indicados pela comunidade. Como a sua parceira da Chapa 2, a
Profa. Tatiana, estivesse com problemas no áudio, o Prof. Vinícius registrou que sua
manifestação era a vontade dos dois. Passada a palavra aos representantes da Chapa
1.  Prof.  Igor  Medeiros  cumprimentou  os  presentes,  agradeceu  a  condução  dos
trabalhos pela Comissão Eleitoral e participação de todos neste importante processo
democrático. Agradeceu, também, aos colegas que montaram as Chapas 2 e 3 em
cumprimento aos ritos processuais. Relatou que a Chapa 1 se colocou à disposição
para conduzir o Instituto do Mar nos próximos quatro anos e que o programa foi
construído coletivamente com os docentes, técnicos e discentes. Relatou, também, que
pretendem fazer uma gestão coletiva, que veio desde a construção do programa, e
assim será  ao  longo dos  próximos  quatro  anos.  Agradeceu a  todos  pelo  apoio  e
colocou-se  à  disposição.  Prof.  Ítalo  Braga  reiterou  as  palavras  do  Prof.  Igor,  e
agradeceu à Comissão Eleitoral que atuou arduamente para que fossem seguidos os
ritos  democráticos.  Agradeceu,  ainda,  aos colegas que depositaram sua confiança
nesta Chapa e registrou que, apesar dos grandes desafios a serem enfrentados, estão
disponíveis para fazer o Instituto crescer, apesar de todas as dificuldades existentes,
até mesmo no país. Dando continuidade à sessão, o Prof. Djalma discorreu sobre as
regras  para  votação  e  apuração  (dados  extraídos  na  íntegra  das  instruções  de
condução da reunião e lidos pelo presidente da Comissão): "1. Serão computados os
votos  dos  conselheiros  e  conselheiras  titulares  em  suas  respectivas  categorias
(Docentes, Técnicos Administrativos em Educação e discentes) que estejam presentes
em sala no momento da primeira chamada, que será organizada por ordem alfabética
do  primeiro  nome."  Informou  que,  nesta  lista,  constava  que  o  IMar  não  tinha
representação TAE, e que esta lista, de posse da servidora Ana Fernanda, membro da
Comissão Eleitoral, seria preenchida com os votos individuais, em tempo real e à vista
de todos os presentes. "2. Não estando presente à primeira chamada, o titular será
novamente  chamado  (segunda  chamada)  ao  final  da  votação  do  último(a)
conselheiro(a) da categoria. Uma vez perdida a oportunidade da segunda chamada,
não  há  possibilidade  de  reversão  do  voto.  3.  Ao  ser  anunciado  o  nome,  o(a)
conselheiro(a)  votante  deverá  se  pronunciar  declinando  nome completo,  titulação
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máxima acadêmica e expressar o nome do candidato em que vota. Ao pronunciar seu
voto o(a) conselheiro(a) deverá estar, por medida de segurança, com imagem e som
“abertos” e passíveis  de segura identificação.  A não obediência às regras poderá
impedir o(a) conselheiro(a) de computar o seu voto, sendo, à critério do presidente da
sessão, encaminhado para a lista de segunda chamada. Cada votante terá até um
minuto  para  declinar  o  seu  voto."  Passadas  as  instruções  pelo  presidente,  este
concedeu até 5 minutos para esclarecer eventuais dúvidas restritas unicamente ao
processo eleitoral em curso. A partir deste momento, todos os membros do colegiado,
titulares  e  suplentes,  aptos  a  votar,  foram chamados,  nominalmente,  e,  com sua
câmera e áudio abertos, manifestaram sua votação. Estes votos foram registrados em
tempo real, conforme anteriormente informado pelo presidente da Comissão Eleitoral,
em planilha visível a todos e que passa a fazer parte integrante desta Ata (fls. 6/6).
Foram computados 22 votos válidos a favor da Chapa 1; zero votos para Chapa 2 e
zero votos para a Chapa 3. Não foram registrados votos brancos ou nulos. Os 14
membros ausentes condizem com os que justificaram ausência ou estavam ausentes.
Encerrado o  processo de votação e  apuração,  foi  montada a  Lista  Tríplice  a  ser
encaminhada à Magnífica Reitora, com a seguinte composição: em primeiro lugar a
Chapa 1 - Prof. Dr. Igor Dias Medeiros (candidato a Diretor) e Prof. Dr. Ítalo Braga de
Castro (candidato a Vice-diretor);  como as Chapas 2 e 3 empataram, levou-se em
consideração o critério de antiguidade, a saber: segundo lugar a Chapa 2 - Prof. Dr.
Vinícius Ribau Mendes (candidato a Diretor) e Profa. Dra. Tatiana Martelli  Mazzo
(candidata a Vice-diretora); terceiro lugar a Chapa 3 - Prof. Dr. William Remo Pedroso
Conti (candidato a Diretor) e Prof. Dr. Fernando Ramos Martins (candidato a Vice-
diretor). Não havendo dúvidas, o Prof. Djalma, presidente do processo, agradeceu,
mais uma vez, a todas as pessoas envolvidas, pelo espírito de cordialidade, civismo,
colaboração  e  participação  que  encontrou  em  todos  aqueles  com  quem  teve  a
oportunidade de conviver neste período. Destacou que estamos vivendo dias difíceis,
antes  e  depois  do  Covid,  e  a  responsabilidade  do  MAR  é  muito  importante  na
sobrevivência do homem, da vida em geral, então, nós temos que trabalhar com isto.
Manifestou sua satisfação de ver a Unifesp caminhando a passos largos nestas novas
áreas do conhecimento.  Registrando que sua trajetória  iniciou em 1969,  desde a
Escola Paulista de Medicina, manifestou-se muito gratificado em acompanhar todo
este  processo  democrático.  Na  sequência,  passou  a  palavra  ao  Prof.  Emiliano,
presidente da Congregação do IMar, que agradeceu o comprometimento e a condução
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dos trabalhos com a Comissão Eleitoral, que não só conduziu a eleição do Instituto do
Mar mas, também, o processo eleitoral do Instituto Saúde e Sociedade, ambos do
campus  Baixada  Santista.  Apesar  da  dificuldade  do  momento,  o  Prof.  Emiliano
registrou tratar-se de um dia de comemoração no campus Baixada Santista com seus
dois Institutos efetivamente consolidados. Abriu a palavra à chapa eleita em primeiro
lugar,  composta  pelos  professores  Igor  Medeiros  e  Ítalo  Braga.  Professor  Igor
agradeceu a participação de todos e, na pessoa do Prof. Djalma, agradeceu a condução
dos  trabalhos  pela  Comissão  e  aos  outros  que  participaram  e  já  foram  citados
nominalmente pelo presidente para Comissão Eleitoral. Agradeceu aos colegas que,
até  mesmo em seus  períodos  de férias,  vieram prestigiar  e  votar.  Registrou que
vivemos um momento histórico para o Instituto do Mar, como disse o Prof. Djalma,
para a Universidade e de desafio para o Planeta; e o MAR mostrando o quanto pode
contribuir no avanço e na busca de soluções para todos esses problemas. Destacou que
não será uma gestão fácil, mas com o apoio dos colegas conseguiremos avançar em
várias frentes. Finalizou, agradecendo enfaticamente. Prof. Ítalo reiterou as palavras
do Prof. Igor e disse que o objetivo tem muito a ver com o nome da própria Chapa -
"Ressurgência”  -  pretendem trazer  nutrientes  novos  e  esperam estar  à  altura  do
desafio e contar com a ajuda do corpo docente. Retomando a palavra, o Prof. Emiliano
agradeceu a colaboração e compreensão durante as gestões pró tempore. Parabenizou
a chapa vencedora, agradeceu a Comissão Eleitoral e desejou saúde e cuidados a
todas e todos em função do difícil momento que continuamos a passar. Assim, declarou
encerrada a 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.  ATA APROVADA NA SESSÃO ORDINÁRIA
MENSAL DO DIA 20 DE MAIO DE 2021.

 
Prof. Dr. 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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