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

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO REALIZADA EM 21 DE
MAIO DE 2020

Aos vinte e um dias do mês de maio de dois mil e vinte, nesta cidade de Santos, à Rua
Doutor  Carvalho  de  Mendonca,  144,  em  Reunião  Não  Presencial  por
videoconferência utilizando-se o Google Meet, reuniram-se os senhores membros do
Congregação do Instituto do Mar (IMar) - Campus Baixada Santista da UNIFESP, sob
a presidência de Prof. Dr. Igor Dias Medeiros. Estiveram presentes os membros: Profa.
Dra.  Adriana  Barioni,  Sr.  Andre  Luiz  Alves  Mendes,  Prof.  Dr.  Andre  Luiz  Vizine
Pereira, Profa. Dra. Andrezza Justino Gozzo Andreotti, Sra. Arieli Tristao Rezio, Prof.
Dr. Augusto Cesar, 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. 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. Justificou ausência:
Prof. Dr. Gilberto Pessanha Ribeiro que foi substituído por seu vice-coordenador da
CaEC, Prof. Dr. Eduardo Dellosso Penteado. Justificou ausência e não foi substituído:
Prof.  Dr.  Camilo  Dias  Seabra Pereira.  Tendo os  senhores  conselheiros  registrado
frequência no chat e sendo constatado quorum com 26 presentes, o Prof. Dr. Igor
Dias Medeiros iniciou a 3ª Reunião Ordinária da Congregação do Instituto do
Mar,  realizada  por  videoconferência,  conforme  agendado  pelo  instrumento  de
convocação. Cumprimentando os presentes, destacou a importância de fazermos esta
reunião  levando  em  conta  nosso  período  de  afastamento  o  que  tem  levado  as
informações  a  chegarem com atraso.  INFORMES: 1 -  CaEC -  atualização das
instruções para ações extensionistas em tempos de pandemia (anexo 1): Prof.
Eduardo  reforçou  a  importância  de  serem seguidas  as  instruções  divulgadas  em
03/04/2020 a respeito de adequações e procedimentos na criação e na execução de
ações dessa natureza, em tempos de pandemia. 2 - CaEC - Ações de extensão em
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atividade remota - formulário Google (anexo 2): Prof. Eduardo reforçou necessidade
de preenchimento do formulário Google, disparado pela Marcella Santos (CaEC-ISS),
para todos os coordenadores de ações extensionistas. Pede informações sobre ações
de extensão em atividade remota diante do cenário de pandemia e suspensão de
atividades presenciais, considerando que a PROEC tem recomendado e estimulado a
realização de ações extensionistas  por  meio de ferramentas virtuais.  Link para o
f o r m u l á r i o  G o o g l e :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsjRUoZVx2Y1oRDjFVdfr_1--TqWToF_Be5
UBJ1PXhKVJ8Jg/viewform. Prof. Igor ressaltou que tem sido muito bom o movimento
da Pró-reitoria de Extensão e Cultura e que são estas atividades que têm mantido a
comunidade em atuação.  Destacou as  atividades  do  Prof.  Gilberto  que  têm dado
visibilidade às ações do IMar e parabenizou-o pelo trabalho. 3 - GT Ferramentas de
Aprendizagem On-line - atualização (anexo 3): Prof. Akio informou sobre a criação
de um GT para discutir e apresentar ações de capacitação dos docentes do Instituto do
Mar, principalmente, na plataforma Moodle e Google Classroom. O GT definiu três
ações  de  extensão  devidamente  cadastradas  no  SIEX:  Capacitação  na  Plataforma
Moodle e Google Classroom, Capacitação em EAD usando o Moodle como ferramenta
de apoio e Apresentação de Aplicações para a criação de conteúdo. Profs. Eduardo e
André entraram com o curso para usar ferramentas de apoio ao ensino presencial e a
distância, abordando como criar uma turma no Goolgle Classroom e no Moodle. A
primeira turma já está lotada e vão oferecer uma segunda turma. Profas. Renata e
Adriana formataram um workshop para módulo EAD, com 35 vagas, previsto para 15 a
26/06/2020. Vão ser apresentadas experiências no Moodle - o que deu certo ou errado,
e design das plataformas. Prof. Igor agradeceu o GT que fez um trabalho bastante
rápido, valendo-se das pratas da casa. Foi uma surpresa a inscrição de professores de
fora da universidade,mas isto é bastante produtivo. Prof. Akio salientou que se algum
docente  ou  discente  identificar  alguma  necessidade,  é  só  procurar  a  CEG  para
identificarem as novas demandas. Profa. Renata complementou que, desde março, tem
verificado as dificuldades dos alunos com o ambiente Moodle. Fez uma vídeo-aula que
deverá ajudá-los. Prof. Igor agradeceu todo o grupo por um movimento muito aberto
para  não  pararmos,  destacando  que  todos  estamos  aprendendo.  4  -  GT  CR  e
Interdisciplinaridade  -  atualização:  Prof.  Fernando  Martins  fez  uma  rápida
explanação sobre os primeiros passos e informou que está sendo definida a linha de
trabalho. Complementando, o Prof. Igor esclareceu que, como o GT vai se debruçar
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sobre os dados do IMar e outras Unidades, enquanto ao GT refina a metodologia,
vamos  aguardando  os  dados  solicitados.  Em  cada  Congregação  eles  vão  nos
posicionando. 5 - Lista oficial de e-mails do IMar - Prof. Gregoracci informou aos
presentes  sobre  a  criação da  lista  de  e-mails  docentes.imar.bs,  desvinculando do
docentes.iss.bs, que objetiva direcionar os temas de forma mais adequada para os
Institutos.  Aproveitando, informou, também, que falta discutir  a questão da carga
horária  que  é  o  último  ponto  para  a  elaboração  do  Regimento  do  DCMar.  O
representante discente Marcus Vinícius solicitou que seja reforçada a atualização das
listas dos alunos. 6 - Comissão PIBIC IMar - Profa. Paula disse que assumiu sozinha
e se alguém tiver alguma ressalva é só informar. Não tínhamos tempo, pois recebemos
a demanda na véspera da entrega. Assumiu e fez a distribuição dos assessores ad hoc
para os trabalhos do PIBIC . Como de praxe, atribuiu a docentes de fora do IMar, com
raras  exceções,  e  ficou  atenta  a  que  não  estivessem também concorrendo.  Com
relação ao número de bolsas, nós tivemos uma solicitação muito baixa e, também, uma
liberação muito baixa - metade dos anos anteriores, inclusive por conta do CR. Prof.
Igor agradeceu pelo pronto atendimento, dada a urgência com que foi solicitada a
atender este pedido. Na sequência, Prof. Fernando Martins questionou se os alunos
podem solicitar prorrogação e Profa. Paula disse que, em princípio, sim. Prof. Fabio
Simões fez um pedido e foi surpreendido com um pedido do CEP no projeto, e não
estava no edital. Como houve uma prorrogação de prazo, quer saber se ainda pode
corrigir o projeto enviado, se vai ser impeditivo para a concessão da bolsa. Prof. Igor
disse que, pelo que entendeu, quem tinha bolsa vigente poderia prorrogar por conta
da pandemia, e não, prorrogação para novas inscrições. Prof. Rene esclareceu que no
edital deste ano está explicitada a necessidade do número do CEP, o que não constava
em anos anteriores. Prof. Igor dispôs-se a consultar o Prof. Marcelo Almeida e depois
informará o grupo. Com relação à Prorrogação, Prof. Rene perguntou como ficará no
caso de, nos próximos dois meses, ainda não termos laboratórios livres. Foi esclarecido
pelo Prof. Igor que a Unifesp ganhou uma cota de bolsas, e a prorrogação é por conta
da pandemia. E extensão das bolsas é pelo CNPQ. Assim, as que estão vigentes, indo
para além de dois meses, devem voltar para o CNPQ avaliar por conta da pandemia.
Se renovar não pode usar a prorrogação. Profa. Daniela também foi pega de surpresa
com relação ao número do CEP. provavelmente eles não vão negar, mas pedir que o
decente envie. Prof. Emiliano disse que a comissão teve conhecimento, mas a cobrança
veio como um "cumpra-se". Vai falar com a Profa. Gláucia para informar que gerou
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bastante confusão e dará um retorno. Considerando a fala da profa. Paula sobre o
número muito baixo de adesões, Prof. Fernando Martins sugeriu que, havendo saldo,
seja aberto novo edital para aproveitamento, diante de todas as dificuldades geradas
pelo afastamento social. Prof. Igor ficou de verificar se sobraram bolsas PIBIC para o
IMar, consultando o Prof. Marcelo Almeida. 7 - Congresso Acadêmico: o Presidente
informou  que  o  Congresso  Acadêmico  será  realizado  de  13  a  17/07/2020,
integralmente on-line. Foi estendido para cinco dias com a proposta de não haver
sobreposição de atividades. Traz, neste modelo, muitos desafios tecnológicos. Será
contratada uma empresa terceirizada, considerando que há grande redução de custos
com a realização virtual. Vamos manter apresentações em pôsteres e orais. A proposta
é que os pôsteres sejam apresentados de forma assíncrona, em um espaço onde podem
ser lançadas perguntas. As apresentações orais serão pré-gravadas, com duração de
três a cinco minutos. O momento síncrono vai ser focado na apresentação. É uma
forma  bastante  inovadora.  haverá  uma  parte  central,  para  todos,  e  uma  parte
descentralizada para ser organizada pela nossa Comissão Organizadora. Em resposta
a um questionamento do Prof. Akio, o Presidente esclareceu que estão sendo avaliadas
as condições para os alunos bolsistas que não têm acesso à internet.  Prof.  Rene
perguntou sobre treinamento dos estudantes para gravações e Prof. Igor ficou de se
informar, agradecendo a sugestão. Informou, ainda, que será aberto à comunidade.
Não foi uma cobrança do CNPQ que se realize agora, e sim, uma decisão institucional.
De acordo com Prof. Emiliano, sobre a questão da relação com o CNPQ o formato de
apresentação de pôsteres e oral foi definido pela Unifesp. O CNPQ só cobra que haja
uma apresentação.  Prof.  Igor  informou que os  Observatórios  Institucionais  foram
estimulados  a  apresentar  seus  trabalhos,  embora  ainda  iniciantes,  mas  o  grupo
entendeu que é importante para se disseminar esta nova cultura da universidade. 8 -
Outros: o Presidente fez um breve relato sobre a última reunião do CONSU. Foram
apresentados os  dados detalhados sobre a  situação da pandemia.  No final  foram
apresentados os dados dos diagnósticos da ProGrad e da PRAE, objeto do ponto de
pauta 3,  mas não houve deliberações.  O CONSU usou estes dados para informar
porque não houve tempo para todos se apropriarem a contento. No final, foram dados
cinco minutos para cada Diretor de Instituto. Alguns ainda estão com certa resistência
a iniciar as atividades em modo não presencial, e outros já estão entendendo que será
necessário, embora não ideal. Foram tomadas algumas decisões pela Unifesp: 1 - Não
se trata de curso EAD: estamos utilizando estratégias on-line como complemento ao
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presencial para ver o que é possível fazer sem prejudicar a qualidade. 2 - Ninguém
ficará para trás: enquanto algum aluno estiver sem internet não se começa o período
de aulas. Vamos começar todos juntos. 3 - Os dados epidemiológicos da pandemia têm-
se mostrado bem alongados, talvez até o final do ano. ProGrad já está pensando nestes
detalhes e vai ter de fazer uma flexibilização do processo. Vamos ter de trabalhar por
cursos,  e  não,  por  módulos.  Por  exemplo,  as  atividades  de  laboratório  ficariam
apartadas e substituídas por outras trabalhadas com novas tecnologias, até mesmo
módulo  teórico  de  outro  termo  que  possa  ser  antecipado  e  que  não  tenha  pré-
requisitos.  As atividades presenciais que não podem ser desenvolvidas com novas
tecnologias,  ficariam na espera.  É um novo cenário que vem sendo pensado.  4 -
Quando nos demandaram modos virtuais, apenas quatro módulos não dariam para
trabalhar. Agora, mais dois módulos do IMar já estão se adaptando ás mudanças. Mas,
a instituição ainda está dividida. Alguns Institutos não estão se adaptando/aceitando.
Entre  a  capacitação  e  a  implementação  há  um  espaço  que  precisamos  avaliar.
Propusemos disciplinas optativas. Profa. Daniela perguntou se foi falada alguma coisa
sobre o ingresso em 2021 - como vamos lidar com isto? Prof. Igor esclareceu que o
ingresso de 2021 vai ser discutido nas instâncias apropriadas, oportunamente, pois
não teremos como receber novos alunos se não formarmos os concluíntes. Além disso,
acabamos de receber informação que o ENEM foi mesmo adiado, complicando todo o
calendário acadêmico para 2021. Prof. Fábio Simões, concordando com o Prof. Igor,
entende que esta situação vai passar pelo inevitável, vamos oferecer suporte aos que
não tem, mas não vai ser tão simples assim. Sempre utilizou o Moodle e tem observado
o baixo acesso dos estudantes, até mesmo para consultar as nota. Não sabe como
seriam  fechadas  no  semestre  as  disciplinas  teórico-práticas.  Se  forem  todas
acumuladas para um ano,  quando voltarmos não teremos infraestrutura para dar
conta.  Embora,  inicialmente,  tenha  se  manifestado  quanto  à  impossibilidade  de
oferecer aulas  teóricas virtuais,  hoje  já  entende que a parte teórica será mesmo
inevitável. Marcos Vinícius relatou que há um movimento contrário com relação ao
EAD, mas os estudantes fizeram uma Assembleia, na última segunda-feira, mas, pelo
menos 2/3 dos alunos são favoráveis a uma proposta. Para tal, criaram um Grupo de
Trabalho para analisar. Há um movimento favorável dentro do IMar, mas os alunos de
estágio  têm muitas  dúvidas.  Alertou  para  a  necessidade  de  pensar  no  prazo  de
integralização.  Respondendo  aos  questionamentos  do  Prof.  Fábio,  o  Presidente
informou que, sobre as disciplinas teórico-práticas, o tema ainda não foi discutido nas
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instâncias superiores, mas vai anotar para levar o assunto. Sobre as colocações do
representante  discente  Marcos  Vinícius,  solicitou  um  compilado  das  falas  da
Assembleia dos estudantes para levar à PRAE. Quanto aos alunos de estágio, estamos
conseguindo manter os contratos, assinando-os via SEI ou presencialmente, quando
preciso,  mas,  se  necessário,  poderá  ser  feita  uma reunião  virtual  com os  alunos
estagiários  interessados.  Solicitou que as  dúvidas sejam listadas,  antes,  para que
possa trazer à reunião as pessoas adequadas para responderem os questionamentos.
Enfatizou, ainda, a pertinência da preocupação com o prazo de integralização, o qual
também vai se informar. Nas palavras do Prof. Fernando Martins, a instituição tem
trabalhado, apesar de tantas dificuldades, atentando para que os estudantes não sejam
prejudicados. Se houver o ingresso de cerca de 100 novos estudantes, temos de estar
preparados, pois não dispomos de estrutura adequada. Levantou a questão sobre a
existência de possibilidade de permitir o uso dos laboratórios com segurança, porque
está  muito  preocupado  com os  alunos  que  estão  para  se  formar  e  poderão  não
conseguir por falta das atividades. Na sequência, a Profa. Renata relatou que vivemos
um panorama que gera bastante ansiedade entre alunos e docentes, mas não podemos
parar a graduação. Este tempo que estamos levando é necessário para avaliar as
ações, é toda uma cultura diferente. Nas aulas do Google Meet o tempo é reduzido e o
aluno é o protagonista, há necessidade de rever conteúdos, inovar estratégias para
minimizar os impactos. O nosso papel enquanto docentes é não transformar estas
dificuldades  em algo  maior  do  que  a  pandemia.  A  representante  discente  Laura
registrou ter-se sentido muito contemplada com a fala da Profa. Renata. Registrou que
na reunião com os alunos, alguns já têm dois anos de estágio e, por isso, não poderiam
ampliar o contrato e estavam sofrendo pressão; uma das alunas citou que poderia ser
efetivada e não tem uma posição da universidade para dar à empresa. Prof. Akio
esclareceu que dois anos é o tempo limite da legislação federal para estágio. Colocou-
se à disposição dos alunos para os esclarecimentos sobre o tema. Marcos Vinícius
retomou a palavra para citar os sete pontos que foram levantados na Assembleia dos
estudantes, a saber: gasto elevado com aluguel de imóveis em Santos e que não estão
sendo utilizados, falta de informação sobre o semestre e pouco espaço para local de
fala,  falta  de  perspectiva  neste  semestre  que  prejudica  contratos  de  estágios,  o
número de respostas insuficientes no formulário para garantir uma unidade no projeto
EAD, e dúvidas sobre a qualidade do ensino à distância, serviços de infraestrutura,
planos de internet, disponibilização de computadores, capacitação docente, a própria
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Ementa, quantidade e peso das matérias e a padronização de plataforma de ensino;
oferta anual de UC's e o aumento da evasão de alunos com ou sem EAD - surgiram
várias  propostas  como  trancamento  especial  a  qualquer  momento  ou  uma
flexibilização maior para que os alunos não se prejudiquem durante a aplicação do
EAD. Foi pontuado que seja feita uma avaliação de módulo com as optativas; talvez
uma extensão de prazo para apresentação dos alunos de TCC. Prof. Igor anotou os
pedidos e muitos destes pontos vamos começar a olhar as respostas dos estudantes.
Não havendo mais Informes, o Presidente passou à ORDEM DO DIA: 1 - Aprovação
da  Ata  da  Reunião  da  Congregação  de  abril/2020  (anexo  4):  não  havendo
manifestações foi aberta a votação, sendo aprovada por unanimidade. 2 - Indicação
de docente e discente para compor o NAI (Núcleo de Acessibilidade e Inclusão) -
(anexo 5): foi solicitado ao IMar a indicação de um docente e um discente. Disparou
um pedido, via e-mail, de interesse dos docentes, embora o prazo tenha sido muito
curto.  Não havendo indicações,  vai  reabrir  o  prazo  porque precisamos nos  fazer
representar em todos os espaços da universidade para darmos a nossa contribuição
em todos os espaços coletivos. Vamos buscar pessoas que tem o perfil e, na sequência,
que têm menor carga de gestão. De acordo com Marcos Vinícius, os estudantes não
tiveram conhecimento. Prof. Igor solicitou acionarem a comunidade discente para esta
representação. Esclareceu que, em princípio, não há pagamento de bolsa por se tratar
de uma representação. Vai consultar também sobre a participação de aluno da Pós-
graduação. 3 - Diagnósticos PROGRAD e PRAE sobre as condições docente e
discente  para  realização  de  atividades  domiciliares  especiais  (anexo  6):  o
Presidente dos trabalhos apresentou detalhes dos estudos mencionados no anexo 6 e
que serão disponibilizados a todos os membros da Congregação. Os dados desses
diagnósticos foram apresentados no CAE e CONSU. A proposta é analisar os dados
referentes ao IMar, e deliberar possíveis ações para superar os obstáculos ao retorno
às atividades de graduação, quando assim for proposto pelo CG e CONSU. Na Baixada
Santista tivemos um baixo percentual de resposta discente, em média 50%. O NAE da
Baixada junto com o PAPE estão avaliando e identificando quem são os alunos com as
dificuldades de acesso às necessidades básicas neste momento de pandemia. Alguns
alunos já demonstraram que têm de duas a quatro horas disponíveis para estudo por
dia. Os estudantes que só têm acesso à internet na Universidade também estão sendo
mapeados pela PRAE. Para estudantes que não têm condições de estudar em casa,
também  vão  ser  mapeadas  as  possibilidades  -  atividades  locais  com  garantia  à
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segurança da saúde física e mental. Sobre os respondentes do IMar, ficamos em média
de 50%. Vale uma reflexão sobre repetir a pesquisa. Este material foi apresentado aos
Diretores, Conselhos Estudantis e outros. A PRAE fez uma primeira estimativa que
2.000 computadores cobririam as necessidades atuais dos estudantes que estão sem
condições de acesso. Profa. Nancy informou que ela, Professores Rodolfo e Fernando
Martins já submeteram um artigo que traz os problemas psicológicos com mais de mil
alunos investigados, não só da universidade, mas temos o detalhe do BICTMar. Se
houver necessidade, são dados finais e podem ser partilhados. Foi realizado antes da
pandemia. Como o Prof. Fernando lembrou, o nosso diagnóstico é um relatório estático
e pode mudar de acordo com a pandemia. Prof. Igor vai sinalizar isto à Pró-reitoria
porque podem repetir  este  diagnóstico  daqui  a  um mês  e  meio,  por  exemplo,  e
acompanhar a evolução. Vai pedir autorização da PRAE para compartilhar com os
membros da Congregação os dados, especialmente do IMar. Prof. Eduardo alertou que
encerrou  o  contrato  com Evolution  da  Elsevier  que  disponibiliza  livros  online,  e
considera  importante  nesta  época  principalmente  quando  voltarmos  pelo  não
presencial.  Prof.  Igor  vai  verificar  a  se  há  previsão  de  retomá-lo.  Profa.  Juliana
informou que recebeu um material da UFSCAR que poderia disponibilizar. Foi tutora
de EAD e tem experiência de módulos com menor duração. Prof. Igor agradeceu a
informação que poderá ser de grande valia para colaborar . Prof. Fernando Martins
sugeriu que os estudantes tentassem submeter o questionário, novamente, para tentar
melhorar o percentual de respostas. Porém, Marcos Vinícius esclareceu que já foi
divulgado entre os estudantes e parece que alguns não se interessaram mesmo em
responder. Laura complementou informando que a adesão é maior quando o tema
apresenta  preocupação,  quando  se  sentem  prejudicados.  Professores  Fernando
Martins  e  Akio concordaram que whatsapp e e-mails  podem ser  instrumentos de
melhor  alcance  dos  estudantes.  Considerando  o  adiantado  da  hora,  às  12h40  o
Presidente  registrou  termos  tido  uma reunião  bastante  produtiva,  embora  longa.
Fechou  como  encaminhamentos:  estender  o  prazo  de  integralização,  planejar  o
retorno presencial, retomar o questionário dos alunos do IMar. Sobre o PDP, todo e
qualquer  colega que quiser  complementar  informações pode apresentá-las  para a
Diretoria ou levar para a reunião do Conselho de Campus.  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.
Aprovada na Reunião Ordinária da Congregação de 25/06/2020.
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