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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 17 DE
SETEMBRO DE 2020

Aos dezessete dias do mês de setembro de dois mil e vinte, às 10h00, foi realizada
REUNIÃO  NÃO  PRESENCIAL  POR  VIDEOCONFERÊNCIA  utilizando-se  o
GOOGLE  MEET  -  Link  de  Acesso:  https://meet.google.com/rkm-fpmu-zxc.
Reuniram-se os  senhores  membros  da Congregação do Instituto  do Mar (IMar)  -
Campus  Baixada Santista  da  UNIFESP,  sob a  presidência  do Prof.  Dr.  Igor  Dias
Medeiros. Estiveram presentes: 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  Perpétuo  (Professor  Adjunto),  Prof.  Dr.  Fábio  Ruiz  Simões  (Professor
Associado), Prof. Dr. Fernando Fernandes Mendonca (Professor Adjunto), Prof. Dr.
Gustavo Bueno Gregoracci (Chefe do Departamento de Ciências do Mar), Prof. Dr. Igor
Dias Medeiros (Diretor Pró-tempore do Instituto 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), Prof. Dr. Lúcio Leonel Barbosa
(Professor  Associado),  Sr.  Marcos  Vinícius  Evangelista  (Estudante  de  Graduação),
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). Justificaram ausência e não foram substituídos: Prof. Dr. Emiliano Castro de
Oliveira (Vice-diretor Acadêmico do Instituto do Mar), Profa. Dra. Melissa Vivacqua
Rodrigues (Coordenadora da Câmara de Extensão e Cultura do Imar). Não justificaram
ausência: Prof. Dr. Fernando Ramos Martins (Professor Adjunto), Marcelo de Oliveira
Rocha (Estudante de Graduação), Profa. Dra. Nancy Ramacciotti de Oliveira Monteiro
(Professor Associado). Participaram da reunião como convidados: professores Bruno

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

https://meet.google.com/rkm-fpmu-zxc


Ministério da Educação
Universidade Federal de São Paulo

Congregação do Instituto do Mar - Campus Baixada Santista

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

2 / 7

UNIFESP Código de Segurança
b687bcb549a3639cb7453fafa294e338cc51b718

Desenvolvimento DTI Sistema GESCON
19/11/2020 13:13:08

Leite Mourato, Fábio dos Santos Motta, Luiz Felipe Mendes de Gusmão. Tendo os
senhores conselheiros registrado a frequência e sendo constatado quórum com 24
presentes, o Presidente dos trabalhos, Prof. Dr. Igor Dias Medeiros iniciou a Reunião
Ordinária  da  Congregação,  às  10h00,  realizada  por  videoconferência,  conforme
agendado pelo instrumento de convocação. Recepcionou os membros do colegiado,
prestou os esclarecimentos sobre os registros de presença, pedidos de fala e votações
pelo sistema de chat do Google Meet, e passou aos INFORMES: 1- Google Meet -
relatou informação recém recebida da STI sobre as alterações de recursos disponíveis
do Google Meet com redução do número de participantes a 100 pessoas, o que não nos
atingirá diretamente. Porém, as gravações só estarão disponíveis por 30 dias. Assunto
em tratativas pela STI. Poderão surgir novos fatos. 2 - Aniversariantes do mês de
setembro - cumprimentou nominalmente todos os aniversariantes do mês, desejando-
lhes felicidades e saúde neste momento de pandemia que vivemos. 3 - Formulário
para  o  Plano  de  Adaptação  de  Laboratórios  para  retorno  de  atividades
presenciais de pesquisa - Prof. Igor cumprimentou os professores Ítalo e Lúcio pelos
trabalho sobre os protocolos de retorno aos laboratórios, realizado com a Pró-Reitoria
de Pós-Graduação e Pesquisa. Agradeceu, também, as professoras Veridiana e Rafaela
pelo detalhamento das planilhas que foram montadas pela equipe local criada pelas
três  diretorias.  Solicitou  que  cada  um  se  organize  de  acordo  com  as  métricas
apresentadas, sendo que todos têm autonomia para definir as condições de segurança.
Profa.  Daniela levantou dúvida quanto ao número de pessoas que iriam voltar de
acordo com as prioridades das pesquisas, e se o formulário é para todos ou para o
grupo que vai voltar. Prof. Lúcio esclareceu que o plano de abertura terá de obedecer
uma série de fases, um plano progressivo. As fases já estão sendo previstas a partir de
agora. É essencial que as pessoas interessadas preencham o formulário. Prof. Igor
esclareceu, ainda, que o fluxo de preenchimento do formulário é contínuo. O objetivo é
viabilizar o retorno para todos, mas garantindo a segurança. Ressaltou, também, que o
fluxo está sendo estudado para a Graduação. Prof.  Lúcio se dispôs a auxiliar nos
esclarecimentos de dúvidas que possam surgir quanto ao entendimento do manual. 4 -
Nova denominação do Edifício Acadêmico I - Edifício Acadêmico Professora
Mariângela de Araújo Gama Duarte - a nova denominação do edifício foi aprovada
no último CONSU. Prof. Igor fez um breve relato sobre a trajetória da Professora
Mariângela, uma grande batalhadora pela causa da educação, e informou que será
feita uma placa para o Edifício Central. 5 - Projeto Pedagógico Institucional - as
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propostas foram abertas para votação até o dia 28/09/2020.  O PPI estabelece os
principais valores institucionais. É um projeto perene. Prof. Igor esclareceu as fases já
vencidas  pelo  PPI  em apresentação visual  preparada pela  Profa.  Isabel.  São 100
pontos para atribuir entre as 45 propostas, com máximo 10 pontos por proposta. Este
projeto é um capítulo do PDI - Plano de Desenvolvimento Institucional que se renova a
cada cinco anos. O PDInfra também é um capítulo do PDI. Ressaltou o Prof. Igor que
esta gestão fez questão de fazer um processo bastante participativo, aberto a toda a
comunidade  -  docentes,  TAE's  e  discentes.  Prof.  Gregoracci  relatou  que  nós
apresentamos proposta e ela não passou para a etapa final. Observou que as propostas
mais estruturais não tiveram seguimento. De acordo com Prof. Igor, em conversa com
o Prof. Gustavo Fonseca, este sugeriu que as propostas que não foram incluídas sejam
mantidas em um banco, e possam ser revisitadas em outros momentos, para terem
avaliadas as possibilidades de inclusão. Vai questionar a Comissão sobre a dúvida do
Prof.  Gregoracci  referente  à  proposta  não  incluída  que  se  referia  a  eliminar  o
Departamento fazendo ligação direta com o Instituto. Prof. Igor reforçou a importância
da  participação  nos  processos  avaliativos  das  propostas.  6  -  Congregação
Extraordinária de 22/09/2020 - o Presidente dos trabalhos enfatizou a importância
da participação de todos na próxima reunião, quando contaremos com a participação
especial do Prof. Pedro Arantes - ProPLAN e da Reitora, Profa. Soraya Smaili. 7 -
Relatório de Gestão do IMar - Prof. Igor relembrou aos presentes que, até então,
temos preenchido os espaços colegiados por meio de convites. O formulário criado
pela direção precisa ser preenchido com as indicações de como estão sendo ocupadas
as vagas: se titulares ou suplentes, eleitos, indicados, natos - de forma a garantir que o
IMar  esteja  representado  em  todas  as  esferas.  Inclusive,  precisamos  definir
claramente as datas de início e fim de cada representação. Esse relatório servirá para
equilibrar a carga de trabalho de gestão no IMar. 8 - Boas vindas - na oportunidade,
registrou boas  vindas  à  secretária  Sueli  Sieiro  que passou por  cirurgia  após  um
acidente, parabenizando-a pela recuperação. 9 - Reflexões - Prof. Igor fez uma breve
reflexão sobre o individual e o coletivo. Alertou que vamos aprovar hoje algumas
comissões e ressaltou a importância das participações efetivas. A contribuição para
ajudar a fazer o planejamento do campus é muito importante. Por exemplo, agora
temos representantes na Secretaria de Relações Internacionais, mas antes disso, no
início  do  ano,  fomos  procurados  por  embaixadores  de  alguns  países  da  América
Central que têm interesse em colaboração. Solicitamos à Câmara de Pós-graduação
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que os programas fizessem uma versão em inglês no site e enviassem as datas de
seleção, critérios, possibilidade de bolsas para mandarmos para esses países. A ideia é
que a gente organize a  casa,  se  solidifique e  ocupe esses espaços externos com
responsabilidade e qualidade.  O que mais queremos é que nossa Instituição fique
reconhecida como as instituições tradicionais do País, embora saibamos que elas têm
um histórico de décadas de atuação de qualidade, e nós estamos começando. Temos
uma série de talentos individuais, mas será a comunhão e organização coletiva que vai
permitir que a gente chegue a um patamar mais destacado. 10 - Assembleia Carga
Horária Docente  -  agradeceu ao  Chefe  do  Departamento,  Prof.  Gregoracci  pela
organização da primeira Assembleia, que foi muito bem conduzida. Uma reunião muito
agradável e proativa. Agora temos mais uma semana para nos apropriarmos melhor do
tema. Agradeceu, em especial, a participação de todos. 11 - Processos Eleitorais -
relatou sobre o momento político que estamos entrando na universidade, ocasião em
que serão compartilhadas informações para que possamos exercer adequadamente a
democracia.  Precisamos  mostrar  à  sociedade  que  somos  competentes  em  nos
administrarmos  financeiramente,  organizacionalmente,  respeitando  a  autonomia
universitária  que  foi  duramente  conquistada  e  está  na  Constituição  Federal.  Na
sequência,  o  Presidente  dos  trabalhos  passou  a  palavra  aos  representantes  das
Câmaras  para  seus  informes.  12  -  CEG  -  Prof.  Akio  agradeceu  a  todos  pelo
preenchimento dos formulários das disciplinas em ADE até o dia 07 de setembro, e
lembrou que a segunda parte precisa ser encerrada até o dia 18 de setembro. A
CPGPq não teve informes, e a CaEC justificou ausências da coordenadora e vice-
coordenadora  por  reuniões  em  outras  instâncias  onde  não  podiam  deixar  de
comparecer. ORDEM DO DIA: 1 - Aprovação da Ata da Reunião de 20/08/2020 -
não havendo comentários, foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. 2 -
Homologação da indicação de representantes para o Conselho Consultivo do
Parque Estadual  Marinho Laje  de  Santos  -  Biênio  2020/2022  -  Processo  SEI
115946/2020-02  -  os  professores  Fábio  dos  Santos  Motta  e  Guilherme  Henrique
Pereira Filho já vinham nos representando há um biênio. Recebemos solicitação do
Conselho Consultivo do órgão para recondução dos membros. Considerando o atuante
trabalho que ambos vêm desenvolvendo, e o pedido de recondução, a Diretoria do
IMar aprovou, ad referendum da Congregação, a indicação de ambos. Submetido à
votação dos presentes, a aprovação foi homologada por unanimidade. 3 - Indicação
de membros para composição da nova CAEP - processo SEI 116424/2020-10 -
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para a composição da nova CaEP, cada Câmara deve indicar um titular e um suplente
e a Congregação indicará dois titulares e dois suplentes. Como habitualmente temos
feito, as consultas foram disparadas por e-mail e recebemos quatro manifestações de
interesse para representação da Congregação. Estamos aguardando as manifestações
das Câmaras que vão fazê-las diretamente para a Comissão. A sugestão é que haja
permanência de alguns dos que já conhecem o fluxo. Prof. Igor considerou saudável
que  os  professores  Liliane  e  Guilherme  permaneçam.  Prof.  André  sugeriu  que,
aprovando os quatro nomes, entre eles escolham quais titulares e quais suplentes.
Prof. Gregoracci perguntou se foram enviadas as justificativas de interesse, o que
poderia ser um fator de avaliação. Prof. Bruno sugeriu que os novos entrassem como
titulares e que os antigos ficassem como suplentes. Na próxima reunião da CaEP será
decidido quem será titular e quem será suplente. Submetida à votação a indicação dos
professores Andrezza, Juliana Perobelli, Alberto e Guilherme, para representação da
Congregação  na  nova  CaEP,  foi  aprovada  por  unanimidade.  4  -  Indicação  de
representantes para a nova gestão CODERE - Processo SEI 117073/2020-64 -
Prof. Igor iniciou sua fala parabenizando os participantes da gestão que se encerra -
professores Eduardo Penteado e Mariana Aveiro, que vão continuar até o final deste
ano. Já tivemos a primeira reunião no último dia 14 de setembro, com a participação
dos professores Igor e Lúcio. Ainda não preenchemos todas as vagas. Temos: Rodrigo
Schveitzer e Rodrigo Choueri pela Maria Máximo; Lúcio e Márcia (resíduos químicos),
Fabiane e e Gustavo Fonseca (resíduos biológicos) pela Carvalho de Mendonça. Prof.
Eduardo relatou sobre os trabalhos desenvolvidos. Concluíram que é importante o
gerador de resíduos participar dos trabalhos e ajudar na criação dos fluxos, já que
somos enquadrados como grandes geradores. Todos os pesquisadores têm de pensar
em como gerenciar seus resíduos e diminuir esta geração. Submetidos à votação os
nomes dos seis representantes acima citados, foram aprovados por unanimidade. De
acordo com o Prof. Eduardo, ainda faltam um docente e um TAE para os demais
resíduos.  Provisoriamente,  professores  Igor  e  Emiliano  ficarão  cobrindo  estas
cadeiras.5 -  Indicação de representantes para o Edital  de Chamamento de
Entidades  da  Sociedade  Civil  no  Processo  de  Instituição  do  Conselho
Consultivo da Área de Proteção Ambiental Marinha do Litoral Centro - Biênio
2020/2022 - para a representação junto à APA Litoral Centro, candidataram-se os
professores Fábio Motta e Guilherme Henrique, e Bruno e Rodrigo Martins. Com a
palavra, o Prof. Fábio Motta agradeceu o convite para participar e apresentou sua
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justificativa para atuar junto à APA na recondução pelo tempo que já tem de atuação.
Fez várias explicações das participações da Unifesp e as contribuições. Ressaltou que
o interesse na recondução é  baseado no que foi  construído com a gestão e  que
gostaria de poder concluir com a atual gestão; finalizar os processos já em andamento
e já planejados. Existe um histórico de atuação para finalizar um ciclo. Prof. Bruno,
também interessado na representação, agradeceu o Prof. Fábio Motta pelo histórico
apresentado. Não sabia que a Unifesp estava como suplente e agora passaria para
titular. Considerando que a representação é institucional, nunca teve conhecimento de
nenhum relato das ações. Registrou achar salutar que as ações sejam compartilhadas.
Gostaria de participar considerando seu perfil técnico e experiências anteriores dos
últimos 10 anos, e se sente bastante preparado para representar a universidade nestes
fóruns -  em parceria com o Prof.  Rodrigo Martins.  Prof.  Igor agradeceu as falas,
concordou  com o  Prof.  Bruno  que  o  retorno  é  produtivo  e  também quanto  aos
pequenos  resumos  das  ações  discutidas  nas  reuniões,  dentro  de  uma  certa
periodicidade. Prof. Fabio Motta esclareceu que nosso último ciclo foi como titulares.
Agora não sabemos se será como titular ou suplente. Sobre os relatos, chegou a fazer
alguns, mas os temas são pesados e acabou parando. Talvez possam fazer entregas
dirigidas a alguns docentes, mas ressaltou que é possível, sim, disponibilizar os relatos
das  reuniões.  Profa.  Daniela  concordou  com  as  falas,  mas  registrou  que  é  de
fundamental importância trazer para o grupo o que está sendo feito naquele órgão.
perguntou, também, sobre a representação na APA LC e na Laje de Santos. Prof.
Guilherme explicou sobre a divisão das áreas do Parque Estadual Marinho. Diante das
explicações do Prof. Guilherme, a Profa. Daniela manifestou sua posição, entendendo
que seria melhor, então, que os mesmos representantes atuassem nas duas áreas.
Prof.  Guilherme  esclareceu  que,  naquele  momento,  estavam  apresentando  a
candidatura à vaga, posto que este é um assento da representação da academia. Na
sequência,  Prof.  Igor  lembrou  que  estão  sendo  implementados  os  Observatórios
Institucionais,  que têm por objetivo dar visibilidade ás ações externas. Com estas
informações, ficou de amadurecer a ideia e depois retornar o tema à Congregação.
Prof. Bruno esclareceu que, depois das falas e lendo o edital, entendeu que a Unifesp
vai concorrer a uma vaga. Ressaltou que todas as representações externas têm de ter
regras claras. Pediu, então, que os colegas deem continuidade aos trabalhos, e retirou
sua  candidatura.  Colocou-se  à  disposição  dos  colegas  Motta  e  Guilherme  para
colaborar,  especialmente,  na  área  de  pesca,  distribuição  espacial  de  frota.  Na
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sequência, Prof. Igor destacou que, depois do detalhamento de ações, entendeu que a
nossa representação seria uma vaga na área de pesquisa. Manifestou sua satisfação
com os colegas que estão se candidatando, visando à busca do destaque do Instituto
do Mar. Agradeceu a compreensão do Prof. Bruno e, como expert na área, ter-se
colocado  à  disposição.  Submetida  a  indicação  dos  professores  Fabio  Motta  e
Guilherme à representação institucional na APA LC, os nomes foram aprovados por
unanimidade. Prof. Igor ressaltou que esta votação era o reconhecimento pelo trabalho
dos  colegas.  Enfatizou,  também,  a  presença  maciça  dos  membros  do  colegiado,
proporcionando uma reunião produtiva. 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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