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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 25 DE
JUNHO DE 2020

Aos vinte e cinco dias do mês de junho de dois mil e vinte, às 10 horas, em segunda
chamada,  nesta  cidade  de  Santos,  foi  realizada  reunião  não  presencial,  por
videoconferência, em plataforma virtual (sistema GOOGLE MEET ) - Link de acesso:
https://meet.google.com/qgs-uiev-uhd. Reuniram-se os 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. Andre Luiz Alves Mendes (Estudante de Graduação), Prof. Dr.
Andre 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),  Prof.  Dr.  Eduardo
Dellosso Penteado (Professor Adjunto), Profa. Dra. Elen Aquino Perpetuo (Professor
Adjunto), Prof. Dr. Emiliano Castro de Oliveira (Vice-diretor Acadêmico do Instituto do
Mar), Prof. Dr. Fabio Ruiz Simoes (Professor Associado), Prof. Dr. Fernando Fernandes
Mendonca (Professor Adjunto), Prof. Dr. Fernando Ramos Martins (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. Italo
Braga de Castro (Vice-coordenador da Câmara de Pós-graduação e Pesquisa do Imar),
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), Profa. Dra.
Liliane Janikian Paes de Almeida (Professor Adjunto), Prof. Dr. Lucio Leonel Barbosa
(Professor Associado), Sr. Marcelo de Oliveira Rocha (Estudante de Graduação), Sr.
Marcos Vinicius Evangelista (Estudante de Graduação), Profa. Dra. Nancy Ramacciotti
de  Oliveira  Monteiro  (Professor  Associado),  Profa.  Dra.  Renata  de  Faria  Barbosa
(Professor Adjunto), Prof. Dr. Rene Rojas Rocca (Professor Adjunto), Prof. Dr. Rodolfo
Eduardo  Scachetti  (Professor  Adjunto).  Justificaram  ausência:  Daniela  Milstein
(Professor  Adjunto)  que  foi  substituída  por:  Liliane  Janikian  Paes  de  Almeida
(Professor  Adjunto),  Paula  Christine  Jimenez  (Coordenador  da  Câmara  de  Pós-

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/qgs-uiev-uhd


Ministério da Educação
Universidade Federal de São Paulo

Congregação do Instituto do Mar (IMar) - Campus Baixada Santista

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

2 / 10

UNIFESP Código de Segurança
5995010da9a20399c9f9be3d3b9e77572245c92c

Desenvolvimento DTI Sistema GESCON
23/08/2020 23:12:18

graduação e Pesquisa do Imar) que foi substituída por: Italo Braga de Castro (Vice-
coordenador  da  Câmara  de  Pós-graduação  e  Pesquisa  do  Imar).  Participaram da
reunião como convidados: Carlos Eduardo da Silva Fontoura, Fabio dos Santos Motta,
Flavia  Talarico  Saia,  Guilherme  Henrique  Pereira  Filho.  Tendo  os  senhores
conselheiros registrado a frequência no chat e sendo constatado quorum com 29
presentes,  o Presidente dos trabalhos,  Prof. Dr. Igor Dias Medeiros, iniciou a
Reunião Ordinária da Congregação do Instituto do Mar, às 10 horas, em segunda
chamada,  realizada por  videoconferência  conforme agendado pelo  instrumento de
convocação. Recepcionou os presentes, prestou os esclarecimentos sobre os registros
de presença, pedidos de fala e votações pelo sistema de chat do Google Meet,  e
agradeceu a participação de todos os membros do colegiado. Deu boas vindas aos
convidados Profs. Fábio dos Santos Motta, Flávia Talarico Saia, Guilherme Henrique
Pereira Filho e o Técnico em Assuntos Educacionais Carlos Eduardo da Silva Fontoura.
Na oportunidade, cumprimentou os aniversariantes da semana, propondo a todos que
pudéssemos, sempre, cumprimentar os colegas em suas datas natalícias e aniversários
de tempo de Unifesp. INFORMES : 1 - Congresso Acadêmico: o presidente dos
trabalhos discorreu sobre todos os preparativos para o Congresso que será realizado
de 13 a 17 de julho de 2020, totalmente online, com vasta programação e excelente
oferta de projetos e propostas. Solicitou a todos a ampla participação e interatividade.
2 - Câmaras: Prof. Ítalo relatou sobre a CPGPq, informando que foi montada uma
comissão para estudar as formas de trabalho com a pós-graduação, especialmente
quando à possibilidade de retorno aos laboratórios. Prof. Igor enfatizou a importância
do trabalho que vai deixar um caminho pronto para a próxima etapa de retorno das
atividades. Sobre a CEG, o Prof. Akio confirmou que já foi informado à ProGrad o
nosso retorno às atividades domiciliares de 03 de agosto a 19 de outubro de 2020,
lembrando que não haverá realização de exames, somente conceitos de "cumprido" ou
"não cumprido". Prof. Igor ressaltou que esta nova fase vai exigir mais atenção e
movimentação da nossa parte. Lembrou que as capacitações continuam a pleno vapor,
mas,  alguns  docentes  ainda  não  se  envolveram  no  processo.  Agradeceu  aos
professores Eduardo e André, e também Adriana e Renata que abriram uma segunda
turma dos seus cursos.  Informou aos presentes que o TAE's  levantaram algumas
demandas que vamos precisar atender. Vamos conversar e marcar uma reunião para
darmos a devolutiva. Os discentes apresentaram diversos pedidos, mas alguns são de
outras instâncias: já passamos as perguntas para a PROGRAD e PRAE, e as respostas
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estão  sendo  passadas  aos  representantes  discentes  deste  colegiado.  A  CEG  e
Coordenações  de  Cursos  vão  fazer  a  interlocução  com  professores;  Direção  -  a
interlocução com os alunos com apoio da CEG; Direção - a interlocução com os TAE's.
Na ausência do Prof. Gilberto, da CaEC, o Prof. Eduardo tomou a palavra e comunicou
seu desligamento da Câmara aos presentes, mas informou que estão discutindo o fluxo
e fazendo o trabalho para definir avaliações de eventos, projetos e programas de
extensão. Profa. Liliane pediu para fazer uma correção no informe dizendo que o fluxo
não é somente sobre os eventos, e sim sobre todas as ações de extensão do IMar que
incluem PAP's,  Empresa Jr.,  Cursos Lato Sensu,  etc.  Prof.  Igor justificou que,  ao
acessar duas telas e verificar que o Prof. Gilberto ainda não estava presente, não
atentou  que  o  Prof.  Eduardo  já  havia  pedido  seu  desligamento  da  Câmara,  mas
agradeceu  suas  informações.  O  representante  discente  Marcos  Vinícius  propôs
realizar  uma  reunião  na  segunda-feira,  29,  às  18  horas.  Profa.  Isabel,  ProGrad,
mandou Portaria que foi aprovada no CG, e os alunos precisam saber se os CR's vão
ser  congelados,  como fica  esta  questão  de  nota.  Prof.  Igor  esclareceu que estas
dúvidas serão dirimidas na reunião que, em princípio, poderá ser na segunda-feira,
como proposto. Na sequência, e antes de passarmos à Ordem do Dia, o Prof. Igor
solicitou aos membros do colegiado a inclusão de um ponto de pauta a ser discutido no
final  da reunião:  -  indicação do Prof.  Renzo para nos representar no NAI -
Núcleo de Acessibilidade de Inclusão, uma instância muito importante para nos
fazermos representar. Submetida a proposta à votação dos presentes, foi aprovada a
inclusão da pauta. Não havendo mais informes, passamos à ORDEM DO DIA: 1 -
Aprovação  da  Ata  da  Reunião  Ordinária  da  Congregação  realizada  em
21/05/2020: submetida à votação dos presentes, foi aprovada com duas abstenções. 2
-  Nomeação  do  Edifício  Central  em  homenagem  à  ex-deputada  federal
Mariângela Duarte: A deputada Rosana Valle enviou ofício ao Diretor do campus,
endereçado  à  nossa  Reitora,  sugerindo  batizar  o  campus  em  homenagem  à  ex-
deputada,  recém falecida,  Mariângela  Duarte,  em reconhecimento pelo  seu papel
fundamental ao trazer o campus da Unifesp para a Baixada Santista, bem como pelo
trabalho de uma vida em prol da Educação. O Diretor, Prof. Dr. Odair Aguiar Jr., nos
encaminhou a solicitação, bem como sua resposta à deputada Rosana do Valle, onde
esclareceu que os campi são nomeados pela região à qual pertencem, mas que o
assunto poderia ser levado a discussão com a proposta de indicação da homenagem ao
Edifício  Central,  nosso  primeiro  prédio  próprio.  Assim sendo,  entendendo que os
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edifícios acadêmicos são de uso comum aos dois Institutos, devemos nos posicionar
sobre a nomeação do Edifício Central (Rua Silva Jardim) como “Edifício Mariângela
Duarte”.  Prof.  Igor  ressaltou  a  importância  da  professora  Mariângela  Duarte  na
instituição da universidade pública na Baixada Santista, e desde que a Unifesp veio
para Santos já estava catalizada a formação do IMar. Nossa história está vinculada a
ela. Professor Fábio Motta destacou que ela também foi uma das responsáveis pela
vinda da UNESP para São Vicente, com o campus do Litoral Paulista. Submetido o
assunto à  votação,  os  conselheiros comentaram que a deputada fazia  questão de
utilizar o título "professora", até mesmo em lugar do título político. Então, foi sugerido
que a nomeação do prédio seja "Edifício Professora Mariângela Duarte",  proposta
aprovada por unanimidade. 3 - Comissão de Avaliação de Estágio Probatório -
subdivisão da comissão e fim do mandato da atual gestão: esclareceu o Prof.
Igor que a Resolução que rege as CAEP's prevê uma Comissão para cada Unidade
Universitária e, portanto, com a criação do IMar, o Campus deveria ter duas CAEP's.
Foi discutido, entretanto, que não temos volume de avaliações para duas CAEP's e não
temos previsão de novas vagas. A CPPD autorizou o Campus a seguir um fluxo de
avaliação diferente, pois o fluxo atual previsto na Resolução fica dificultado pelas
especificidades do nosso Campus, com cursos e eixos comuns. Assim, submetemos à
CPPD uma proposta de caminho diferente, apresentada pelo servidor Felipe Saab; a
CPPD nos  autorizou  a  seguir  esse  fluxo  diferenciado,  já  que  todas  as  instâncias
previstas na Resolução estão contempladas. Se a Congregação decidir que podemos
ter  uma  CAEP  do  ISS  IMar,  compartilhada,  devemos  fazer  esta  solicitação,
formalmente, à CPPD. Prof. Gregoracci perguntou se já temos alguma opinião dos ISS
sobre o tema, ao que o Prof. Igor, atualmente como Presidente da CAEP, esclareceu
que este assunto foi discutido em reunião e ficou decidido que seria para compartilhar
nos outros conselhos. Profa. Elen perguntou se seria na proporção de 50/50, sendo
esclarecido que nada obriga, e que a comissão é composta por cinco titulares e cinco
suplentes. Prof. Fernando Martins lembrou que a Resolução é do CONSU e Prof. Igor
esclareceu que a  CPPD pode negar  direto  ou,  se  quiser  aprovar,  encaminhar  ao
CONSU.  Prof.  Fernando  perguntou  sobre  a  possibilidade  de  as  duas  CAEP's
trabalharem juntas, ao que o Prof. Igor respondeu que, se optarmos por duas, elas
poderão  trabalhar  separadamente  ou  em  conjunto,  mas  ficaria  sem  secretário.
Enfatizou que a peça que não pode mudar neste momento é o TAE que detém todo o
controle na mão. Prof. Gilberto ressaltou que o formato é possível para termos uma
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única CAEP, além do papel importante desempenhado pelo Secretário da comissão.
Como não há previsão de concursos,  registrou sua opinião,  como um reforço,  no
sentido de adotarmos uma CAEP única. Prof. Fernando Martins sugeriu, por fim, que
fosse formada a CAEP do IMar, nos termos da Resolução vigente, enquanto se alinha a
composição de uma só comissão. Prof. Igor afirmou que o grupo entendeu que uma
única comissão pode atender as avaliações dos dois Institutos. Prof. Ítalo externou que
uma só CAEP reduz a máquina administrativa. O Presidente, conduzindo o tema para
votação, perguntou se o coletivo entendia ser possível manter uma única comissão de
probatório atendendo os dois Institutos ou seria melhor criarmos a nossa. Se criarmos
a  nossa,  estaremos  dentro  da  Resolução  e  não  teremos  que  consultar  ninguém.
Solicitou a opinião da Profa. Nancy que tem experiência no trabalho dessa comissão.
Profa. Nancy manifestou sua opinião favorável a uma, complementando no sentido de
que, não funcionando, poderemos partir para uma segunda opção. Não havendo mais
manifestações,  o  Presidente colocou em votação,  com a sugestão dos professores
Fábio Simões e Akio, manter uma única CAEP no Campus, proposta aprovada com
nove  abstenções.  Esta  posição  será  levada  para  o  Conselho  de  Campus.  4  -
Adequação  de  espaço  físico  para  projeto  de  Pesquisa  intitulado
Monitoramento  de  invertebrados,  peixes  e  fatores  abióticos  no  ambiente
marinho do Arquipélago de Alcatrazes, Litoral Norte do Estado de São Paulo.
Trata-se de um projeto em parceria com a Petrobras e FAP-Unifesp, cuja proposta foi
aprovada  em reunião  do  Conselho  do  Departamento  de  Ciências  do  Mar  do  dia
05/06/2020, com indicativo de necessidade de alternativas de layout da infraestrutura
proposta.  Os  proponentes  apresentaram  diferentes  alternativas,  incluindo
detalhamento  orçamentário,  elaboradas  pela  equipe  técnica  do  campus  em
conformidade  com  a  deliberação  do  conselho  departamental.  Ressaltaram  que  a
solicitação envolve apenas a adição de infraestrutura de contêiner aos laboratórios do
IMar, em terreno da Unidade da Maria Máximo. Não há alteração do conteúdo técnico
do projeto, tendo sido este aprovado pela Congregação do Campus em 25/04/2019.
Prof. Igor fez um breve histórico da situação, lembrando que são terrenos da SPU
cedidos para uso da Unifesp. O que foi colocado na reunião do Departamento, e com
razão, é que a primeira proposta em "L" não impeça a ampliação do uso do espaço. Na
nova versão cabem mais dois contêineres de seis metros. Quanto ao empilhamento, foi
vetado  pela  Infraestrutura  porque  sairia  muito  caro.  Prof.  Guilherme  fez  a
apresentação,  em  vídeo,  dos  layouts  propostos  pela  Infraestrutura  e  demais
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documentos que foram enviados anexos à convocação e prestou todas as explicações
necessárias. A Infraestrutura pediu para esclarecer que todos os contêineres devem
ser colocados ao mesmo tempo, sob pena de complicações e encarecimento dos custos.
Das quatro propostas,  os valores das três primeiras são iguais porque partem da
mesma infraestrutura e são mais caros do que o valor que temos para disponibilizar.
Prof. Augusto perguntou qual a proposta que melhor atenderia, inclusive as demandas
da  Pós-graduação.  Prof.  Akio  levantou  a  questão  dos  laboratórios  didáticos  das
Engenharias que iriam para a Maria Máximo. O Coordenador do curso de PG em
Engenharia de Segurança no Trabalho precisaria de um laboratório naquela unidade.
Registrou  achar  complicado  que  posteriormente  não  possam  mais  ser  incluídos
contêineres.  Prof.  Guilherme  prestou  esclarecimentos  à  discente  Ariele  sobre  as
plantas; são contêineres dispostos como alternativas de layout. Para o Prof. Augusto,
informou que, ainda que se tenha inclinação por alguma proposta, é importante que o
colegiado decida.  Sobre o  questionamento do Prof.  Akio,  informou que a  direção
administrativa colocou uma demanda de utilização do espaço, recomendando que seja
integrado ao imóvel da Maria Máximo, para que sejam mantidas as mesmas condições
de  segurança,  limpeza,  etc.  Este  espaço  precisa  ser  coberto  para  evitar
acessos/invasões; então, é importante que os contêineres sejam instalados no mesmo
momento para evitar a retirada do telhado, o que geraria custo muito elevado. Isto não
inviabiliza  a  colocação  de  outros  contêineres  e  ampliação  de  outros  módulos  de
utilização do terreno como um todo. Prof. Lúcio parabenizou a iniciativa e fez algumas
perguntas: sobre a previsão de espaço físico para os laboratórios de Engenharias;
sobre os materiais que serão colocados dentro dos contêineres, se trabalharão pessoas
e  se  serão  multiusuários.  Perguntou,  também,  se  ao  término  do  projeto  serão
devolvidos.  Na sequência,  Prof.  Igor  esclareceu que os  laboratórios  didáticos  das
Engenharias estão dimensionados em outro terreno. Não serão na Maria Máximo.
Prof. Fernando Martins destacou que é um projeto relevante, sem dúvidas. Que não
estava se manifestando contrário à submissão do projeto, e sim à forma como foi
construído,  pois  não  estamos  resolvendo  coletivamente.  Questionou  qual  a
competência  que temos em atribuir  uso de área a  um terreno que não é  nosso.
Entende que caberia à CEF - Comissão de Espaço Físico. Profa. Liliane destacou que
toda a disponibilização de espaço implica em equipamentos e suas justificativas, até
porque  são  160  m².  O  que  falta  para  esta  Congregação  decidir  é  informação
substanciada de o que é o projeto, do espaço necessário para instalação da lista dos
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equipamentos e o porquê de tanto espaço necessário. Dá a impressão que este espaço
está sendo destinado a acolher pós-graduandos. Perguntou, também, se sobraram 10%
do valor inicial, o que será feito com o saldo, em torno de 300 mil, se o layout mais
barato foi orçado na instalação em cerca de 45 mil, e estamos cedendo 160 m² para o
projeto. Além disso, como descartar os contêineres, que são permanentes, quando for
construído  o  novo  prédio?  Nós  não  temos  material  suficiente  para  avaliar  a
necessidade de ceder todo este espaço. Retomando a palavra, Prof. Igor esclareceu
sobre o espaço da Maria Máximo que foi disponibilizado para a instalação do Instituto
do Mar. Nós temos um PDInfra com um prédio inteiro previsto para aquele espaço,
que engloba a quadra toda e uma área que não apareceu nas fotos, próximo à Avenida
dos Portuários (previsto um anfiteatro de uso comunitário). Quem trouxe este terreno
foram os professores Caio e Akio que visitavam a SPU na época e conduziam nosso
GTInfra quando estávamos, ainda, no prédio da Ponta da Praia. Embora o Diretor do
Campus sempre fale que tudo é comunitário, todas as vezes que tivemos que discutir
espaços na Carvalho de Mendonça ou na Maria Máximo foi-nos dada autonomia. O
mesmo não aconteceu quando pleiteamos áreas na Ana Costa, então tivemos de seguir
o fluxo de passar pela CEF - comissão que assessora o Campus. Desde o mês passado,
o tema está sendo discutido coletivamente. Como a reunião do Conselho do DCMar
não foi suficiente, o assunto foi encaminhado à Direção do Instituto e trazido a este
colegiado. Manifestou, também, sua opinião sobre a CEF e sobre as atribuições do
Departamento, assuntos que precisam ser clareados e que o ponto de pauta deixou
evidente. As dúvidas vêm em bom momento, já que estamos em fase de rever nossos
regimentos.  Prof.  Gregoracci  esclareceu que,  após longa discussão na reunião do
Departamento, uma alternativa era votar "não" e aguardar mais tempo. Entretanto, o
grupo  votou  "sim,  com  ressalva".  A  Congregação  também  pode  devolver  ao
Departamento para mais discussões, se necessário, ou encaminha para a CEF. Em
resposta às questões anteriores, o Prof. Guilherme informou que os equipamentos
foram aprovados  em 2019,  como consta  em processo  SEI  -  não  houve  nenhuma
alteração, conforme lista que foi apresentada aos conselheiros, e que totalizam R$ 416
mil  de equipamentos para o Instituto.  Relatou, com apresentação de documentos,
diversas  atividades  desenvolvidas  no  âmbito  do  ensino,  extensão  e  pesquisa,  por
intermédio do LabecMar. O espaço é utilizado para contribuir institucionalmente com
os  resultados  da  Unifesp.  Sobre  pessoas  trabalhando  nos  contêineres,  o  Prof.
Guilherme esclareceu que constam, no projeto de 2019, duas bolsas de pós-doc, uma
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de doutorado e cinco bolsas de apoio técnico. Esclareceu, também, que R$ 45 mil é o
custo de adaptação daquele espaço para serem colocados os contêineres, atendendo
todas as exigências colocadas pela Infraestrutura (na quarta opção).  O custo dos
contêineres é de cerca de R$ 80 mil.  Esclareceu,  em atenção ao Prof.  Fernando
Martins, que não sabiam que tinha contêiner aprovado em 2019. Como a FAP, após
negociação,  abriu  mão  dos  10%  da  taxa,  foram  incluídos  os  contêineres  e  foi
apresentado novo orçamento para a Petrobras. Esta demorou cerca de cinco meses
para dar uma devolutiva. Como a reunião já se alongasse, o Presidente dos trabalhos
fez um aparte e informou que, para as próximas reuniões, vamos melhorar as questões
operacionais com falas de até três minutos. Na sequência, registrou que deveria ter-se
manifestado nos Informes, dando as boas vindas à Profa. Elen e ao Prof. Juan Mittani,
que  passaram  a  ocupar  vagas  de  conselheiros  que,  promovidos  a  professores
associados, deixaram de integrar a Congregação. Retomando o tema, a Profa. Elen
perguntou se a colocação de contêineres era uma exigência da Petrobras e, também,
sugeriu  a  participação  da  engenharia  na  reunião  para  esclarecer  questões  de
infraestrutura. Com a palavra, o Prof. Ítalo perguntou, na linha de pensamento do
Prof. Fernando Martins, "que Instituto queremos?". Entendendo isto, toda a questão
ficará diminuída. Enfatizou que todo o docente pesquisador que aporta R$ 3 milhões
de recursos deveria ser cumprimentado para aplicação do seu projeto. Destacou que
muitas perguntas parece que visavam exclusivamente atravancar o processo,  sem
contribuir à tão alegada construção positiva do nosso Instituto. Ressaltou que, se as
normas e as regras de ocupação não foram ainda estabelecidas - falha nossa! Devemos
fazê-las. Porém, entende que isto não pode atravancar o projeto. Além disso, findo o
projeto, o patrimônio passa a ser da universidade sob a coordenação do pesquisador
que o captou. Este projeto vem acrescentar espaço que hoje não temos para alunos.
Prof. Fernando Martins defendeu que se conceda o espaço. Lembrou que desde maio
de 2019 o grupo tinha proposta de trazer o contêiner, e esta discussão já poderia ter
começado naquele momento. Na sua visão, no GT da Carvalho de Mendonça houve
uma série  de  reuniões  em que  a  CEF esteve  presente  e  acompanhou  todo  este
processo de definição das regras. A partir daí foi que a CEF se afastou. Então, defende
que se conceda o espaço e que as regras que valham para este, valham para todos;
reafirma que se verifique se a CEF tem de participar ou não. Sobre o espaço na
Avenida Pedro Lessa, havia possibilidade de uma professora do ISS conseguir um
recurso, via Ministério Público, para construção de laboratório. Daí, o que se fez na
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Pró-reitoria de Planejamento foi embutir dentro deste recurso, um desenho para os
laboratórios da engenharia, mas não vingou. Ao que sabe, aquela área não tem uso
definido; foi uma proposta que não se concretizou. Como se afastou da posição de
gestão daquela época, não sabe que destino foi dado. Profa. Liliane registrou que não
há falas tentando atravancar o projeto, como citado pelo Prof. Ítalo, e que se tem
mostrado bastante colaborativa para com os responsáveis por este projeto. Disse que
procurou na planilha orçamentária os dados sobre as bolsas informadas pelo Prof.
Guilherme e não os encontrou, portanto, faltam informações e documentos para se
interpretar a quantidade de equipamentos e pessoas. Qual a real área necessária?
Enfatizou que o projeto vai acontecer, e que se está discutindo a necessidade de ceder
área ou não; não encontrou as áreas no layout e pergunta se haverá necessidade de
cedê-las ou não. Profa. Flávia alertou que na reunião do DCMar em 2019, o projeto foi
aprovado  sem  necessidade  de  área  extra;  que  esta  área  não  é  necessária  ao
andamento do projeto, que é bem-vindo para a universidade. Propôs que retorne ao
DCMar, já que foi reapresentado naquela instância e houve uma discussão bastante
acirrada.  Registrou,  ainda,  seu  descontentamento  com a  fala  do  Prof.  Ítalo  que
associou a evasão à ocupação de espaço pelos contêineres, entendendo ser uma visão
muito simplista; além de que o fato de os proponentes terem tido a oportunidade de
fazer este convênio, todos os demais também estão trabalhando para o mesmo, por
isso, a necessidade de regras. Prof. André questionou se o assunto devia ou não passar
pela CEF, já  que isto foi  levantado em reunião do Conselho e ainda não se tem
resposta. Lembrou, ainda, que quando o assunto passou pelo DCMar perguntou-se
sobre o espaço ser ou não multiusuário e se, na construção do prédio, os proponentes
se responsabilizariam pela retirada dos contêineres. Ainda, sobre os contêineres para
os Profs. Magno e YVan, e se não há recursos para fazer em "L". Com a palavra, o Prof.
Guilherme esclareceu que as informações sobre bolsas estão no processo SEI de 2019;
o projeto vai ocorrer, ainda que não se aprove a nova infraestrutura, pois o grupo pode
não ter interesse. O projeto já tem seus destinos de valores e de espaços. É uma área
pequena,  são  6  m²;  laboratório  úmido;  temos  um laboratório  seco  para  uso  dos
membros da equipe. Só passamos a discutir uso de contêineres quando a Petrobras
trouxe  a  oportunidade  de  mais  recursos.  Quanto  aos  equipamentos,  todos  são
coletivos, basta haver regramentos. Quanto ao projeto estar aprovado desde maio, não
confere com a realidade. Não adiantava discutir naquela época sobre utilização de
contêineres  que  não  estavam aprovados,  ainda,  pela  Petrobras.  Quando  houve  a
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aprovação, foram trazidos os dados para as instâncias adequadas. Todos os espaços
são  institucionais.  Como  ultrapassado  o  horário  estabelecido  para  a  reunião,  e
havendo reclamações e docentes precisando se ausentar para outros compromissos, o
Presidente dos trabalhos fez o fecho da reunião esclarecendo que o grupo só tem
orçamento para executar a opção 4, já que ninguém mais tem recursos para serem
aportados.  Embora  entendendo  a  discussão  do  coletivo,  solicitou  a  posição  da
Congregação sobre ser a favor ou não da opção 4, para a qual eles têm dinheiro para
executar e, com isto, ceder o espaço da Maria Máximo para o projeto de pesquisa.
Profs. Fernando Martins e Elen registraram não serem contra o projeto, mas haver
necessidade  de  definição  de  regras.  Havendo  muitos  questionamentos  e  dúvidas
quanto à ocupação e destinação dos espaços, foram apresentadas novas propostas de
encaminhamento.  Para  votação  do  item  de  pauta,  o  Presidente  apresentou  três
propostas, a saber: 1 - aprovado o layout 4, conforme apresentado. 2 - devolver
para  esclarecimento  junto  à  CEF  e  estabelecimento  de  regras.  3  -  não
aprovado. Abertos os encaminhamentos à votação, foi aprovada a proposta 2 com 17
votos  favoráveis,  registrando-se,  também,  cinco  votos  para  a  proposta  1  e  duas
abstenções. Dado o adiantado da hora, não houve tempo para votação do pedido de
pauta  incluído:  indicação do  nome do professor  Renzo para  o  NAI,  ficando para
próxima oportunidade. 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 20/08/2020.

 
 Igor Dias Medeiros

Diretor Pró-tempore do Instituto do Mar
Presidente da Congregação - Instituto do Mar - Campus Baixada Santista

 
 Sueli de Amorim Chaves de Freitas

Secretária da Congregação - Instituto do Mar - Campus Baixada Santista
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