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

FEDERAL DE SÃO PAULO, REALIZADA EM 23 DE ABRIL DE 2020

Aos vinte e três dias do mês de abril de dois mil e vinte, às 9h15min, foi realizada
reunião não presencial por videoconferência em plataforma virtual (sistema GOOGLE
MEET - Link de acesso:  -  https://meet.google.com/kgw-woxn-jzd). Reuniram-se os
membros do Congregação - Campus Baixada Santista - Instituto do Mar (IMar) da
UNIFESP, sob a presidência de Prof. Dr. Igor Dias Medeiros. Estiveram presentes:
Profa. Dra. Adriana Barioni, Sr. Andre Luiz Alves Mendes, Prof. Dr. Andre Luiz Vizine
Pereira, Profa. Dra. Andrezza Justino Gozzo Andreotti, Prof. Dr. Augusto Cesar, Prof.
Dr. Camilo Dias Seabra Pereira, Prof. Dr. Cledson Akio Sakurai, Profa. Dra. Daniela
Milstein, Prof. Dr. Eduardo Dellosso Penteado, Prof. Dr. Emiliano Castro de Oliveira,
Prof.  Dr.  Fabio  Ruiz  Simoes,  Prof.  Dr.  Fernando Fernandes  Mendonca,  Prof.  Dr.
Fernando  Ramos  Martins,  Prof.  Dr.  Gilberto  Pessanha  Ribeiro,  Prof.  Dr.  Gustavo
Bueno Gregoracci, Prof. Dr. Igor Dias Medeiros, Prof. Dr. Jose Juan Barrera Alba,
Profa. Dra. Juliana Petermann Moretti Pelissari, Sra. Laura Roberta Marcantonio Dias,
Prof. Dr. Lucio Leonel Barbosa, Sr. Marcelo de Oliveira Rocha, Sr. Marcos Vinicius
Evangelista, Profa. Dra. Nancy Ramacciotti de Oliveira Monteiro, Profa. Dra. Paula
Christine Jimenez, Profa. Dra. Renata de Faria Barbosa, Prof. Dr. Rene Rojas Rocca,
Prof. Dr. Rodolfo Eduardo Scachetti,  Prof. Dr. Ronaldo Adriano Christofoletti.  Não
justificou  ausência:  Sra.  Arieli  Tristao  Rezio.  Participaram  da  reunião  como
convidados: Prof. Dr. Eloi Rotava, Profa. Dra. Emmanuelle Sa Freitas Feitosa, Profa.
Dra. Flavia Talarico Saia, Profa. Dra. Gyrlene Aparecida Mendes da Silva, Profa. Dra.
Liliane  Janikian  Paes  de  Almeida.  Tendo  os  senhores  conselheiros  registrado
frequência e sendo constatado quorum com 28 presentes, Prof. Dr. Igor Dias Medeiros
iniciou a 2ª Reunião Ordinária da Congregação do Instituto do Mar, realizada
por  videoconferência,  conforme  agendado  pelo  instrumento  de  convocação.
Recepcionou docentes e estudantes, 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 - Eleição dos Coordenadores de Câmaras - deu as boas-vindas
aos Coordenadores de Câmaras, que foram eleitos por unanimidade pelos membros de
cada instância e têm assento em nossa Congregação: Profs. Paula e Ítalo pela Câmara
de Pós-graduação e Pesquisa, Profs. Gilberto e Eduardo pela Câmara de Extensão e
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Cultura, Profs. Akio e William pela Câmara de Ensino de Graduação. 2 - Comissão de
Estágios:  esclareceu  que  os  trabalhos  da  Comissão  de  Estágio  sempre  foram
centralizados no ISS, o que estava dificultando nossa atuação. A servidora Giuseppa
procurou a diretoria e se colocou à disposição para colaborar. Aberto o Processo SEI
nº 23089.105716/2020-27, foi feita a indicação ad referendum dos Professores Cledson
Akio Sakurai, Eloi Rotava e da Secretária Giuseppa Bottini para comporem a Comissão
de Estágio do IMar, encaminhados os autos à Diretoria do Campus, e aguardamos a
emissão da Portaria correspondente, conforme bem alertado pelo Prof. Gregoracci.
Cabe ressaltar que o Prof.  Odair aprovou a pró-atividade da Secretária Giuseppa.
Quanto à suspensão ou não dos estágios, em face da situação atual, temos alunos que
teriam direito, mas abriram mão da bolsa para contemplar outro estudante. Cortar
estágios envolve muitos prejuízos. Estamos entrando em contato com empresas para
que não sejam interrompidos os contratos em andamento. Vai solicitar aos membros
da Comissão um levantamento sobre os locais e valores, para que possamos melhor
nos  apropriar  da  situação.  3  -  Suspensão  do  Calendário  Acadêmico  em
decorrência da pandemia da COVID-19: CG e CONSU deliberaram no sentido do
cancelamento. Nosso sistema de comunicação está muito defasado, os docentes estão
com menos informações. Foi uma decisão difícil pois ficamos em opiniões meio a meio.
4 - Novo pedido de preenchimento das Atividades Domiciliares Especiais: de
acordo com a ProGrad e a PRAE, nós não atuamos em ensino a distância. Muitos
alunos não têm WI-FI e não sabemos quem teria condições de desenvolver atividades
domiciliares. Foi disparado um questionário, que é importante responder, pois visa
identificar, por exemplo, quem tem filhos pequenos, quais as ferramentas dominamos;
está  mais  complicado com relação aos  estudantes  para  identificação do  perfil.  A
Baixada  Santista  estava  com  apenas  16%  de  respostas.  Fizemos  uma  ação  e
conseguimos subir para aproximadamente 40%. A "não resposta" já é uma resposta.
Precisamos  elaborar  estratégias  para  um  eventual  retorno,  mas,  as  atividades
permanecem suspensas  até  análise  dos  resultados.  A  Extensão  está  estimulando
atividades  virtuais  para  mantermos  vínculo  com  os  alunos  neste  período.  5  -
Suspensão  das  aulas  presenciais  e  atividades  extraordinárias:  embora  os
Institutos  não  fossem favoráveis,  o  tema  foi  aprovado  no  CONSU.  Então,  foram
aprovadas as atividades disciplinares optativas extracurriculares durante a suspensão
do calendário. As atividades domiciliares especiais, que estamos desenvolvendo para
eventual  volta  ao  calendário  em sistema virtual,  não  foram bem recebidas  pelos
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Institutos, que alegaram serem seus cursos praticamente presenciais, e não teriam
como atuar em EAD. Aberta a palavra para outros informes,  o Prof.  Gilberto,  na
coordenação da Câmara de Extensão e Cultura, discorreu sobre o universo IMar que,
hoje, conta com 15 programas e projetos em andamento. Informou, também, sobre a
criação de um chat, página da Web, atualizados de forma imediata, e e-mail para
contato, aqui disponibilizados: whatsapp (13) 99777.8337 – www.caec.IMar.unifesp.br
–  caec.IMar@unifesp.br  –  http:congressoacademico.sites.unifesp.br.  Profa.  Liliane
solicitou ao Prof. Gilberto que falasse sobre a nova vigência de projetos e programas
que, agora, é anual e não mais de dois anos, conforme decidido na última CoEC. Não
havendo mais informes, o presidente dos trabalhos passou à ORDEM DO DIA: 1 -
Aprovação  da  Ata  da  Reunião  Ordinária  de  20/02/2020:  não  havendo
comentários, a pauta foi colocada em votação e aprovada com sete abstenções. 2 -
Plano de Desenvolvimento de Pessoas - ProPessoas: o Prof. Igor discorreu sobre o
PDP e disse não ter muito a acrescentar. Se não tivermos considerações, podemos
aprovar na forma em que foi apresentado e enviar para o Conselho de Campus , que
será na próxima quinta-feira, e os conselheiros levarem as eventuais propostas de seus
representados, com mais tempo para análise. Abriu o tema a manifestações. Profa.
Andrezza  levantou  algumas  dúvidas:  no  Art.  3º  -  Inciso  V  -  poderia  entrar  a
capacitação docente. No Art. 6º - Inciso II - capacitação Stricto Sensu: só afasta para
pós a partir de um processo seletivo. Art. 11 - Inciso II - o que é estudo no exterior até
quatro anos? Durante esta etapa, com ou sem remuneração? Sem mais comentários, o
presidente dos trabalhos colocou em votação aprovar o texto na forma em que se
encontra ou levar as dúvidas para a reunião do Conselho de Campus. Considerando o
alto índice de 15 abstenções, o tema não foi aprovado e será levado ao Conselho de
Campus,  na  próxima  semana,  de  modo  que  os  conselheiros  podem  enviar  suas
sugestões com calma aos colegas que têm assento nesse Conselho. 3 - Representante
na Comissão de Relações Internacionais -  homologar  -  Prof.  Igor retomou o
assunto encaminhado e votado na reunião de fevereiro, e informou que, após consultas
e avaliações, levando em conta as aptidões, fluência no idioma e tempo de casa, foi
indicado o Prof. Dr. Yvan Jesus Olortiga Asencios. Foi também sugerido o nome do
Prof.  Dr.  Felipe  Bertelli  para  compor,  como  suplente,  a  Comissão  de  Relações
Internacionais. Submetida à votação, a indicação do Prof. Yvan foi homologada por
unanimidade,  assim  como  a  suplência  pelo  Prof.  Felipe.  4 -  Representante  no
Comitê de Ensino, Pesquisa e Extensão do HSP - homologar - como encaminhado
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na reunião de fevereiro, recebemos as inscrições de docentes interessados e, para
escolha, optamos pelo número de instâncias em que já operaram. Profa. Juliana Elaine
Perobelli  foi  indicada porque já atua no Mestrado Interdisciplinar em Ciências da
Saúde e tem menor número de participações em gestão que os outros colegas que se
interessaram. Consultado pela Profa.  Liliane sobre a necessidade de indicação de
suplente, Prof. Igor ficou de verificar. Submetida à votação, a indicação da Profa.
Juliana  foi  homologada  por  unanimidade.  5  -  Coordenador  do  Observatório
Institucional do IMar - homologar: Prof. Igor fez breve contextualização sobre o
tema que já havia sido trazido como Informe na Congregação de fevereiro/2020. Na
Reunião do Conselho de Campus realizada em novembro de 2019 foi aprovado o Meta
Observatório Institucional, mas não os coordenadores. Como a Pró-reitoria determinou
que fossem apresentados dois projetos, um por Unidade Universitária, e o Projeto em
estudo era mais alinhado ao ISS, com a Prof. Anita Kurka, elaboramos, em parceria
com o Prof.  Gustavo Fonseca,  um novo Projeto  e  conseguimos concorrer.  Foram
aprovados dois bolsistas para atuarem até agosto/2020, e um computador que ainda
vai chegar.  Em virtude desta correria,  o assunto não foi  discutido como merecia.
Nossos bolsistas estão participando das capacitações junto à ProGrad. As propostas
são: 1. fazer um Centro de Memórias; 2. fazer uma base de dados contabilizando todos
os projetos que temos no IMar. Um dos objetivos dos Observatórios será construir um
Conselho Estratégico Universidade/Sociedade com várias agências da sociedade civil.
Prof. Ronaldo Christofoletti sugeriu que seja enviado um Plano de Ações para que
todos possam se programar e contribuir. Discutidas as dúvidas, o Prof. Igor Medeiros
colocou em votação a aprovação ad referendum do seu nome para Coordenador do
Observatório, com a parceria do Prof. Gustavo Fonseca e dois bolsistas. As indicações
foram  aprovadas  por  unanimidade.  6  -  Comissão  do  PIBIC  -  Programa
Institucional  de  Bolsas  de  Iniciação  Científica  -  aprovar:  na  assembleia  de
fevereiro, comentamos sobre a Comissão PIBIC do campus. Pensamos em aprovar
colegas que já eram da Comissão e incluir alguns novos para integração. Prof. Igor
solicitou indicação aos Eixos e temos os nomes dos professores: Augusto, Gilberto,
Gusmão, Liliane, Christofoletti,  Paula, Alberto para ajudarem nos editais. Aberta a
palavra, o Prof. Christofoletti sugeriu que o grupo indicado adequasse as informações
para mostrar claramente à Congregação como é a distribuição das bolsas, critérios,
alinhados ao edital institucional e edital do CNPQ que também tem suas regras. Profa.
Paula relatou que tem participado há alguns anos, desde quando descentralizaram os
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congressos. Observou que nas avaliações ad hoc tem gente que escreve muito e outros
não escrevem nada, e que as bolsas são concedidas a partir do 7 do aluno e avaliação
ad hoc - uma avaliação muito simplista. O que tem acontecido é um menor número de
bolsas para o IMar. Recomenda seguir as orientações do CNPQ e melhor orientação do
ad hoc para uma avaliação padrão. O critério de coeficiente de rendimento CR-7 nos
coloca muito fora como curso interdisciplinar. Profa. Liliane sugeriu, em complemento:
1. Os editais são feitos pela comissão na Reitoria - o nosso representante poderia
colocar as nossas peculiaridades da Baixada Santista. 2. Na avaliação da Prof. Gláucia
com CNPQ, ela conseguiu mais bolsas para a Baixada. Prof. Christofoletti reforçou os
pontos apresentados pela Profa. Paula e acrescentou que temos de fazer a diferença
no  IMar,  quebrando  algumas  rotinas,  melhorando  o  modo  de  funcionar  e  o
procedimento do avaliador que é muito simplista. Solicitar uma padronização, por
exemplo. Sugeriu, ainda, que o Prof. André poderia promover uma avaliação do CR dos
cursos  interdisciplinares.  Alunos  de  universidades  particulares  têm  processos
avaliativos bem menos rígidos. A lógica do CR tem de mudar, tem de balizar com a
média dos alunos que estavam expostos à mesma situação. Podemos gerar um estudo
e encaminhar às instituições. Completando a fala, o Prof. Christofoletti colocou que
colegas da UFABC têm feito o mesmo discurso com a FAPESP; podemos somar BICT,
BCT SJC e UFABC para falar com a FAPESP. Prof. Augusto ratificou a questão da
melhoria dos critérios. Nossos trabalhos acabam sendo avaliados por pessoas que não
têm familiaridade com nossos critérios. Há necessidade de promover uma discussão
específica. Prof. Lúcio, sentindo-se contemplado com as propostas já apresentadas,
ressaltou que o CR realmente tem falhas e que precisamos reforçar o fato de que
recebemos pareceres que não são dados por pessoas da área. Sugeriu um balizamento
dos alunos face ao menor número de bolsas e incluir um balizamento, também, do
docente  orientador.  Foi  perguntado  pela  Profa.  Daniela  se  a  nova  comissão  já
começaria para este edital em andamento. Prof. Igor sugeriu que a comissão inicie
agora no final do processo, acompanhando este edital que já está pronto, e assim, a
partir do próximo ano, na elaboração do novo edital já terá certa experiência. Prof.
Fábio Simões perguntou se as  bolsas são distribuídas dentro do campus ou pelo
número de alunos, pois temos turmas muito numerosas e número pequeno de cursos.
Qual é o ranqueamento? Prof. Igor esclareceu que ainda não sabe como vai funcionar,
mas a Comissão deverá saber se cada campus tem a sua cota. Prof. Christofoletti deu
uma sugestão de encaminhamento: a criação de Grupo de Trabalho da Congregação
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para este estudo sobre proposta de CR e Interdisciplinaridade. Como a Comissão
PIBIC tem a demanda específica (e grande) do edital interno, este estudo é algo extra
e que vai muito além do PIBIC, por isso poderia vir da Congregação do IMar. Este
documento, depois, a Comissão PIBIC pode usar para levar para a Reitoria. Além
disso, esta discussão é, também, sobre a filosofia de um curso Interdisciplinar e suas
peculiaridades (vale para PIBIC, FAPESP, processos de PPG, etc.) e nos ajudaria, como
Congregação,  a  olharmos  nossas  especificidades  acadêmicas.  Prof.  Gilberto
posicionou-se  no sentido de que o  edital  é  livre  concorrência,  e  que o  curso do
BICTMar é um CR baixo, então, seria necessário ver formas de flexibilizar o cálculo.
Quanto a criar um Grupo de Trabalho para este estudo, não considera o ideal pois já
temos a Comissão. Colocada em votação a criação da Comissão do PIBIC para o IMar,
composta  pelos  professores:  Augusto,  Paula,  Gilberto,  Gusmão,  Liliane,  Alberto  e
Christofoletti, a proposta teve aprovação unânime. Na sequência, e acompanhando a
sugestão do Prof. Christofoletti sobre a criação de um Grupo de Trabalho, que terá
uma atividade bem peculiar, além do PIBIC, e com a participação discente, a proposta
foi colocada em votação sendo aprovada com uma abstenção e um voto contrário. Para
compor o GT foram indicados e aceitaram o encargo: Prof. Fernando Martins pelo Eixo
MCT; Prof. Ronaldo Christofoletti pelo Eixo Vida; Profa. Nancy pelo Eixo Sociedade;
Prof. Rene pelo Eixo Ambiente e o discente Marcelo Oliveira. Ficou definido como
produto a elaboração de relatório de estudo que termine com um novo balizador para
o CR dos cursos Interdisciplinares, buscando um comparativo com BCT SJC. Proposto
um prazo de 90 dias para apresentação do estudo na Reunião da Congregação de
julho/2020. Discutidas as propostas, foram colocados em votação: o prazo proposto, a
apresentação de um estudo do comparativo do CR do IMar com outros e uma proposta
de  novo  indicador,  e  aprovados  por  unanimidade.  O  presidente  da  Congregação
chamará a primeira reunião do GT, ocasião em que será escolhido o Coordenador.
Após a votação, a Profa. Nancy pediu fala para registrar sua preocupação com relação
ao produto que foi aprovado. Poderia ser um pouco mais discreto. Ser só um estudo
analítico do CR em cursos nossos interdisciplinares. O que vier de disciplinares já
temos um padrão. Acha um pouco ousado. Prof. Igor complementou esclarecendo que
não tem a pretensão de que seja seguido por instâncias de cursos disciplinares, e que
acredita que o produto é muito mais para nos defender em interdisciplinares. Embora
a Profa. Nancy entenda que não se deve afirmar comparações, destacou estar de
acordo  com o  que  foi  aprovado,  não  havendo necessidade  de  nova  votação.  7 -
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Comissão  Organizadora  do  Congresso  Acadêmico  -  homologar:  Prof.  Igor
esclareceu que precisou fazer a indicação de quatro nomes para a Direção do Campus,
sendo referidos:  Profa.  Paula pela Pós Graduação,  Prof.  Gilberto pela Extensão e
Pesquisa, Profa. Liliane pela Comissão PIBIC e Prof. Choueri indicado pela CEG para o
PAD.  Na  sequência,  o  presidente  abriu  a  palavra  para  que  os  citados  se
manifestassem, caso se sentissem desconfortáveis com a indicação. Foi sugerida a
inclusão do Prof. Emiliano, como colaborador, e todos se posicionaram favoráveis.
Colocada em votação a  indicação dos  membros  ad referendum,  foi  aprovada por
unanimidade. 8 - Aprovação do Edital de Seleção Externa para o Pós-BICT 2020:
esclareceu o presidente que este ponto de pauta cumpre prazos com a ProGrad. Foi
realizada uma reunião extraordinária da CEG e fizeram algumas alterações para ver se
os conselheiros estão confortáveis para aprovar com as proposições. Não foram ainda
definidas as datas efetivas do Edital de Seleção Externa, que se destina às vagas
remanescentes das engenharias. Desde o ano passado está sendo feito no 2º semestre.
A ProGrad está verificando com a Procuradoria Federal se os editais podem ou não ser
liberados  neste  momento  de  quarentena.  A  proposta  de  passar  este  edital  nesta
reunião é ter o processo adiantado no caso de a Procuradoria autorizar. Os números
corretos são oito vagas para Engenharia Ambiental e 28 para Engenharia de Petróleo.
O ponto mais problemático é que não sabemos em que condições estaremos para
inscrições. Uma das alternativas seria a entrega de documentos digitalizados, com
conferência no ato da matrícula. Outra, seria a matrícula não presencial, feita on-line
para alunos da 2ª e 3ª chamadas, funcionando como pré-matrícula a ser conferida
depois. Caso a pandemia encerre, voltará ao normal. São incertezas operacionais. Prof.
Camilo comentou que, lendo o edital, em Objetivos - item 3, não poderiam participar
graduandos. Foi esclarecido pelo Prof. Akio que podemos até voltar a discutir, porém,
é  direcionado  ao  reingresso  -  vagas  remanescentes  -  por  orientação  do  MEC.
Submetido o Edital à votação, foi aprovado por unanimidade. 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 Presidente.
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