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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 30 DE
JULHO DE 2020

Aos trinta dias do mês de julho de dois mil e vinte, às 9 horas, nesta cidade de Santos,
em reunião não presencial, por videoconferência em plataforma virtual - link de
acesso: https://meet.google.com/nsp-ngkq-pjs, utilizando-se o Google Meet, 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:
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. Cledson Akio
Sakurai (Coordenador da Câmara de Ensino de Graduação do Imar), Profa. Dra. Elen
Aquino Perpetuo (Professor Adjunto), Prof. Dr. Fernando Ramos Martins (Professor
Adjunto), Prof. Dr. Gustavo Bueno Gregoracci (Chefe do Departamento de Ciências do
Mar), Profa. Dra. Gyrlene Aparecida Mendes da Silva (Professor Adjunto), 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), Sr. Marcelo de Oliveira
Rocha  (Estudante  de  Graduação),  Sr.  Marcos  Vinicius  Evangelista  (Estudante  de
Graduação), Profa. Dra. Paula Christine Jimenez (Coordenador da Câmara de Pós-
graduação e  Pesquisa  do  Imar),  Prof.  Dr.  Rene Rojas  Rocca  (Professor  Adjunto).
Justificaram ausência: Adriana Barioni (Professor Adjunto) que foi  substituída por:
Ronaldo Jose Torres  (Professor  Adjunto),  Nancy Ramacciotti  de Oliveira  Monteiro
(Professor Associado) que foi substituída por: Rodrigo Silvestre Martins (Professor
Adjunto), Renata de Faria Barbosa (Professor Adjunto) que foi substituída por: Gyrlene
Aparecida Mendes da Silva (Professor Adjunto). Justificaram ausência e não foram
substituídos:  Camilo  Dias  Seabra  Pereira  (Professor  Associado),  Daniela  Milstein
(Professor Adjunto), Eduardo Dellosso Penteado (Professor Adjunto), Emiliano Castro
de Oliveira (Vice-diretor Acadêmico do Instituto do Mar), Fabio Ruiz Simoes (Professor
Associado), Fernando Fernandes Mendonca (Professor Adjunto), Lucio Leonel Barbosa
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(Professor  Associado),  Rodolfo  Eduardo  Scachetti  (Professor  Adjunto).  Não
justificaram ausência:  Rodrigo Silvestre Martins (Professor Adjunto),  Ronaldo Jose
Torres (Professor Adjunto). Tendo os senhores conselheiros registrado frequência e
sendo constatado quorum com 18 presentes, o Presidente dos trabalhos, Prof. Dr.
Igor Dias Medeiros, iniciou a Reunião Extraordinária da Congregação do Instituto do
Mar, às 09h05, 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 iniciou os INFORMES: comunicou as alterações na CaEC IMar com os pedidos de
desligamento  do  coordenador,  Prof.  Gilberto  -  que  permanece  como  membro  da
Câmara, e vice-coordenador, Prof. Eduardo, que já havia declinado no mês anterior.
Na forma do regimento, em caso de vacância, quem assume é o docente com mais
tempo de Unifesp. Passa a responder o Prof. Ronaldo Christofoletti e, no próximo dia
10 de agosto,  haverá uma reunião ordinária  quando será definido o  processo de
eleição. Informou, também, que será realizada uma reunião com os Pró-reitores da
PROEC,  amanhã,  31,  para  alinhar  a  politica  de  extensão da  Unifesp  e  os  fluxos
internos.  Passando a palavra à Câmara de Ensino de Graduação, o Prof.  Akio
informou que tivemos o primeiro edital externo que resultou na matrícula de quatro
alunos: três para Engenharia Ambiental e um para Engenharia de Petróleo. Como
ainda  há  vagas,  e  considerando  que  só  vamos  iniciar  o  segundo  semestre  em
novembro, em conversas com a ProGrad, Direção e Segrad foi decidido prorrogar o
edital externo que deverá ser publicado dia 08 de agosto. Temos cinco vagas para
Enga. Ambiental e 27 para Enga. de Petróleo. Agradeceu o empenho de todos na
definição das ADE's e informou que no dia 27 tivemos a publicação para os alunos,
referente ao plano de ensino revisado e cronogramas. Desejou bom início das aulas a
todos. Sobre a CPGPq, Prof. Igor informou que continuam os trabalhos do comitê que
foi organizado para planejar o retorno das atividades de pesquisa das unidades. Como
os representantes discentes não tivessem informes, o Prof. Igor deu sequência aos
assuntos  e  registrou  a  vitória  do  6º  Congresso  Acadêmico.  Um  espaço  de
socialização de todas as atividades acadêmicas, realizado integralmente online, e que
foi um sucesso em número de atividades com mais de 26 mil participantes, fora os que
não se inscreveram. Foi um grande teste, tivemos invasão zero, o que era uma grande
preocupação  da  equipe  organizadora  discutida  com  a  empresa  contratada  para
realização  do  evento,  que  trabalhou  integrada  com a  nossa  Superintendência  de
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Tecnologia da Informação. Apesar da centralização da organização em São Paulo, o
Instituto  do  Mar  teve  uma  excelente  participação,  embora  não  tenhamos  tido  a
oportunidade de colocar tantos temas da área de Ciências do Mar, mas contribuímos
com meio ambiente, difusão científica, tivemos uma mesa sobre a Cava Subaquática,
coordenada pelo Prof. Ronaldo Torres, que foi muito boa. Agradeceu e parabenizou a
todos  que  se  dedicaram,  que  contribuíram.  Na  sequência,  comentou  sobre  o
encerramento oficial do uso da logomarca dos 25 anos, que deve ser observado
em todos os documentos que passem a circular no âmbito da Unifesp. Destacou o
grande trabalho de capacitações docentes, com cursos externos, da ProGrad, da
ProPessoas, de Diadema, realizados ao longo do período desta pandemia, e o empenho
na preparação das videoaulas. Elogiou o trabalho das pratas da casa que ofereceram
cursos, Profs. André e Eduardo, Profas. Renata e Adriana, e que abriram mais de uma
turma; Prof. Ítalo também apresentou treinamentos sobre a filmagem e edição de
videoaulas. Registrou seu agradecimento a todos os colegas que se dispuseram a dar
estes treinamento. Lembrou-se destes mas, certamente, tem várias outras iniciativas.
Registrou seus elogios aos professores de Diadema, Leonardo e Camilo, que têm um
conhecimento extremamente rico no uso da tecnologia na área de Educação.  Em
seguimento,  relatou  que  os  TAE's  fizeram  um  diagnóstico  das  condições  de
trabalho  remoto  durante  a  pandemia  que  foi  apresentado  às  diretoriais  numa
reunião do Comitê de Crise do ISS; com 70% de respostas foi um trabalho bastante
rico.  Traçamos  algumas  prioridades:  a  SEGRAD  passou  as  atividades  que  estão
realizando e vão realizar (matrículas de chamadas, disciplinas optativas emergenciais,
planos de ensino e agora início das ADE's) e o Prof. Odair conseguiu viabilizar a
instalação e configuração de computadores da Unifesp na casa de cada um. Estavam
com muita dificuldade na execução do trabalho remoto,  especialmente quanto ao
acesso de sistemas da Unifesp. Na Biblioteca ainda temos algumas questões para
acertar. Também vamos fazer esta mobilização dos computadores. Prof. Igor solicitou
à representação estudantil que vejam com os colegas sobre a atualização de cadastros
junto à Biblioteca e recuperação de senhas. Foi elaborado um tutorial liberado pela
Biblioteca que foi colocado em todas as listas de estudantes pelo Prof. William. Foram
parcialmente atendidos. Ainda precisamos passar com a TI e Técnicos de Laboratórios.
Quanto aos estudantes, relatou que, a partir da última Congregação, foi realizada a
reunião programada, em 29 de junho. As questões que haviam sido levantadas foram
respondidas,  ficando  uma pendência  sobre  a  inclusão  de  novas  UC's.  Saímos  da
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reunião  com  oito  novas  demandas.  Realizada  outra  reunião,  ainda  ficaram  duas
pendências: devolução de livros à Biblioteca e reoferta dos computadores. Esclareceu
aos estudantes que não haverá multas da Biblioteca quanto aos prazos de devolução
dos livros. Podem ficar com os usuários. Será feito um programa para viabilizar a
devolução de forma segura. Os computadores para os alunos foram distribuídos no
prédio da Carvalho de Mendonça, com organização pela Direção e NAE, com entrega
agendada e ativa participação do servidor Fernando Pitta. Registrou agradecimento a
todos que colaboraram para o perfeito funcionamento das entregas. Como nem todos
retiraram, foi feito um trabalho de corpo a corpo, via NAE, e já conseguimos entregar
mais 30 equipamentos. Quanto à verba "auxílio para a internet", já viabilizada, cada
estudante pode pesquisar os planos básicos e contratar de acordo com seu interesse.
Foi  perguntado  pelos  alunos  sobre  o  caso  de  alguém  precisar  de  computador
posteriormente, no meio do semestre, por exemplo (não havia se cadastrado porque
não estava precisando). Como esta dúvida não havia sido pensada, o Prof. Igor já
conversou com o Prof. Odair e o assunto será levado à PRAE. Agradeceu os estudantes
pela  reunião  bastante  produtiva.  Complementando  o  tema,  exaltou  o  espírito
colaborativo necessário neste momento de preparação de volta às aulas. Regimento
do Campus - Existe uma comissão que ficou encarregada de elaborar o regimento do
Campus e de cada Instituto. No IMar já temos os Regimentos do Departamento e das
Câmaras. Para a Congregação, quando temos dúvidas, observamos o do ISS, que está
sendo desmembrado entre o Instituto e o Campus. Prof. Igor informou que faz parte da
comissão junto com os professores Gregoracci, Anthony e outros colegas, e fechamos
uma proposta que está aberta para consulta pública. Depois de aprovado no Conselho
do Campus, vamos trabalhar no regimento do IMar e, na sequência, vamos atualizar o
do DCMar. Estamos separando o que ficará a cargo de cada instância. Portaria sobre
o empréstimo de computadores e equipamentos de pesquisa: com a edição da
Portaria,  se  algum docente  precisar  levar  seu  computador  e/ou  equipamento  de
pesquisa  para  trabalhar  em  casa,  poderá  solicitar  seguindo  as  instruções  e
preenchendo o processo SEI, conforme orientado. Na sequência, informou sobre a
renovação de Comissões - estamos passando por uma renovação na CAEP, que foi
objeto da reunião da Congregação anterior, já fizemos a consulta à CPPD sobre a
possibilidade  de  mantermos  uma  só  para  o  Campus,  mas  ainda  não  obtivemos
resposta.  Nas  próximas  semanas,  assim  que  chegar  a  resposta  da  CPPD,  esta
Congregação  terá  que  indicar  membros  e  as  Câmaras  também,  para  renovar  a
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composição da comissão do probatório. Outra comissão que passa por renovação é a
CODERE. Ela é recente no Campus.  A Profa. Andrezza atuou na primeira gestão,
depois  os  professores  Juliana,  Ronaldo  Torres,  atualmente  Eduardo  junto  com a
Mariana do ISS; mas, encerram as atividades em agosto e estão solicitando indicação
de novos membros: um representante docente e um TAE do IMar, um representante
com suplente (docente ou TAE) dos laboratórios geradores de carcaça, um outro dos
laboratórios  da  Carvalho  de  Mendonça  e  outro  da  Maria  Máximo.  Prof.  Igor  vai
disparar uma planilha com as necessidades, via e-mail para o coletivo, aqueles que
tiverem interesse respondem e os nomes serão validados na próxima reunião. Gestão
da atual Diretoria do IMar - a nomeação inicial previa seis meses na condição pro-
tempore, mas, logo de início, passou para um ano que fechou em 25 de junho passado.
O COPLAD autorizou prorrogação por mais seis meses a partir de 26 de junho de
2020,  primeiro  porque  as  eleições  estavam  suspensas  por  medida  provisória  do
Presidente  da  República,  nas  Universidades  Federais;  segundo,  porque  eleições,
agora,  em  meio  à  pandemia,  requerem  muito  mais  cuidados  por  terem  de  ser
totalmente virtuais. São José dos Campos será o primeiro a fazer a eleição; depois, São
Paulo e Guarulhos. Junto, devemos ter a eleição de Reitor. O novo cronograma do IMar
é até dezembro. Primeira Semana de Engenharias da Unifesp: foram seis cursos
de  engenharia  debatendo  temas  diversos.  O  Presidente  fez  questão  de  deixar
registrados seus cumprimentos, e parabenizar os estudantes que organizaram tudo e
tiveram a iniciativa. Uma das organizadoras, aluna de Diadema, é ex-aluna do Campus
Baixada Santista e tomou conhecimento da área de engenharia através de um evento
organizado por estudantes do IMar. Parabéns a todos. Direitos Autorais: o chefe da
nossa Biblioteca circulou, no último dia 29/07, um e-book sobre direitos autorais para
educação online/direito de imagem, assunto que tem gerado muitas dúvidas. Está à
disposição para consultas. Prof. Igor registrou, também, dois eventos que nasceram
durante a pandemia: o Projeto Prosa & Mar, organizado pela nossa comunidade,
evento muito bom e que teve uma adesão bem alta. Um projeto que nasceu para nos
ocupar  durante  a  pandemia  e  deverá  ter  continuidade  por  ser  extremamente
interdisciplinar. Prof.  Igor recebeu um feedback muito bom de quem participou e
quem organizou. Registrou cumprimentos a todos. O outro é um seminário virtual do
Instituto do Mar, organizado pelos colegas do PPGBEMC. Iniciará na próxima semana,
às terças-feiras, com a Profa. Mônica e outros colegas na divulgação. Mais um projeto
que deverá integrar a comunidade do IMar, estando todos convidados a participarem
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como ouvintes ou propondo temas. Não havendo mais informes, abriu a palavra aos
membros do colegiado. Não havendo mais comentários, o Presidente dos trabalhos
informou que a Secretária da Direção estava em férias até a última segunda-feira e,
como tivemos um calendário alterado por conta do Congresso Acadêmico, entendemos
por  bem  adiar  a  Congregação,  sendo  julho  um  mês  opcional  para  reuniões  de
colegiado. Assim sendo, fizemos como extraordinária para consolidar os informes e
manter todos alertas para a volta às aulas. Entretanto, ficaram faltando na convocação
dois pontos, pendentes de reuniões anteriores: a indicação do Prof. Renzo como
representante do IMar no NAI, que não foi possível ser discutida na última reunião
por excedermos, em muito, o horário previsto para encerramento; e a formação de
um Comitê de Crise, sugerido pelo Prof. Fernando Martins em momento anterior,
para planejarmos o retorno físico e que medidas serão necessárias. O ISS criou um
Comitê, foi levado ao Conselho de Campus e indicado que cada Instituto deveria ter o
seu. A ideia é estabelecer como será criado este Comitê que já está aprovado pelo
Campus. Solicitou, então, autorização para incluir estes dois pontos na pauta desta
reunião, a serem discutidos no final. Submetidas à votação, as inclusões de pauta
mencionadas foram aprovadas. ORDEM DO DIA: 1 - Aprovação da Ata da Reunião
Extraordinária de 09/06/2020: não havendo manifestações, foi aberta a votação e a
Ata da Reunião de 09/06/2020 foi  aprovada pelos  presentes.  2 -  Apreciação do
convênio Navio-Escola Laboratório de Ensino Flutuante - LEF Ciências do Mar
III : aberta a palavra ao Prof. Juan Alba, este fez a explanação sobre o convênio. O que
está em avaliação é saber se os termos do convênio estão de acordo com os interesses
do Instituto, já que a Unifesp foi convidada a participar dessa rede de instituições que
poderá atuar junto a um dos navios-escola do governo federal, no caso o Laboratório
de  Ensino  Flutuante  –  LEF  Ciências  do  Mar  III,  que  ficará  sob  a  guarda  da
Universidade Federal Fluminense. Uma das exigências da nossa Universidade é a
existência de um Plano de Trabalho, o que difere de outras instituições. Em contato
com o coordenador do navio-escola, na UFF, foi explicado que o Plano de Trabalho
será definido pelo Comitê Gestor do navio, após assinatura do Convênio. A proposição
foi fazermos um Plano de Trabalho provisório para que o processo possa ser avaliado
pela  Procuradoria.  Após  análise  pelos  docentes  envolvidos,  concluímos  que,
inicialmente,  seria  complicado  focar  na  graduação,  diante  da  disponibilidade  que
temos  no  navio  e  falta  de  verbas,  em especial,  para  deslocamento  dos  alunos  e
seguros.  Decidiu-se,  então,  direcionar  à  pós-graduação  e,  posteriormente,  para  a
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graduação do BICTMar e no futuro para a Oceanografia, quando for implementada.
Para isto, precisamos definir um coordenador para o Convênio, de forma a permitir o
trâmite interno do processo e pareceres da Procuradoria. Explicou o Prof. Juan que
encaminhou este ponto de pauta para apreciação e definições provisórias, se possível.
Se  ficarmos  aguardando  uma  posição  final  do  Comitê  Gestor,  o  processo  não
caminhará em nossa instituição. Prof. Igor complementou informando que estão no
Comitê Gestor do Sudeste os professores Fábio Motta e Juan Alba. É um convênio que
todas as  federais  vão firmar.  Se estamos podendo participar de como este navio
poderá ser gerenciado/operacionalizado, precisamos estar presentes. Aberta a palavra
para esclarecimentos, o representante discente André Mendes colocou que gostaria
que os discentes e não somente a pós pudessem ter direito a embarcar e fazer as
pesquisas. Prof. Juan esclareceu que o navio é focado, inicialmente, para formação de
graduação e pós-graduação. Poderá até ser usado para pesquisa, mas a prioridade é a
formação de alunos da pós. Prof. Igor complementou esclarecendo as dificuldades
iniciais para uso pelos alunos da graduação, além de que a pós-graduação tem verbas
específicas. Prof. Juan lembrou a limitação de número de pessoas de cada grupo - 18 a
20 pessoas, e para ser eficiente o trabalho de formação a bordo, é necessário ficar de
dois a quatro dias. Quando tivermos a Oceanografia ficará mais fácil porque haverá a
necessidade de horas de embarque. Além disso, se não houver recursos do MEC para a
UFF ou da iniciativa privada, a parte que quiser realizar o embarque terá de arcar com
os custos, situação que, eventualmente, pode inviabilizar a saída. Não havendo mais
questionamento,  o  Presidente  dos  trabalhos  colocou  em votação  a  aprovação  do
Convênio Navio-escola,  que foi  aprovado pelos presentes com uma abstenção por
envolvimento  com o  tema.  Prof.  Gregoracci  pediu  a  palavra  e  informou sobre  a
necessidade  de  indicarmos  um  coordenador  para  o  Convênio  que  estava  sendo
aprovado, e se o Prof. Juan Alba iria continuar como representante no Comitê Gestor.
Lembrou  que  o  DCMar  fez  a  indicação  de  dois  nomes  da  Graduação  para
representarem o IMar, professores Juan Alba e Fábio Motta. Prof. Igor lembrou que,
em momento passado, houve ruído neste assunto por conta das indicações que não
haviam  passado  na  Congregação,  e  informou  que  não  houve  indicação  de
representante por parte da CPGPq, conforme seu contato com a Profa. Veridiana.
Considerando que a aprovação do Convênio implica na indicação de um coordenador,
não se trata de um fato novo, e sim, fato complementar. Prof. Gregoracci esclareceu a
diferença entre a indicação de um coordenador do Convênio e representantes do
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Comitê Gestor. Já que não houve indicação de representante do Comitê Gestor por
parte da CPGPq, poderíamos verificar junto à Câmara a resposta a este pleito feito
anteriormente. Não havendo mais manifestações, o Presidente colocou em votação a
permanência do Prof. Juan Alba como coordenador do Convênio e do Prof. Fabio Motta
como vice-coordenador, o que foi aprovado pelos presentes, com uma abstenção da
parte  interessada.  3  -  Indicação  de  representantes  docente  e  TAE  para
comporem  a  Câmara  Técnica  do  Plano  de  Desenvolvimento  Institucional
2021-2025: a Pró-reitoria de Planejamento demandou do IMar um docente e um TAE
para  nos  representar  junto  à  Câmara  Técnica  do  Plano  de  Desenvolvimento
Institucional 2021-2025. Trata-se do nosso planejamento institucional, construído e
seguido a cada cinco anos, e a instituição está em fase de construção de um novo PDI.
Prof.  Igor informou que disparou um e-mail  para a comunidade IMar consultando
sobre os interessados, tendo recebido resposta de dois docentes e não houve interesse
de técnicos. Na oportunidade, também ressaltou que a Congregação do IMar está sem
representação de técnico. Na reunião anterior o TAE Eduardo Fontoura assistiu nossa
reunião e manifestou interesse em participar como representante. Considerando que
as eleições são feitas pela Reitoria e aprovadas pelo CONSU, a Direção de Campus
consultou a Reitoria sobre o preenchimento desta vaga - se temos autonomia para
fazer uma eleição localmente. Prof. Gregoracci sugeriu que, nas próximas proposições
para  aceite  de  indicações  a  preenchimento  de  vagas,  os  interessados  ofereçam
justificativas junto às candidaturas. Prof. Igor informou que se candidataram os Profs.
Yvan e Rodrigo Choueri  para representação do IMar na Câmata Técnica do PDI.
Submetidos os nomes à votação, foi indicado o Prof. Rodrigo Choueri com nove votos,
além de registrados três votos para o Prof. Yvan e três abstenções. Agora precisamos
verificar a indicação de um técnico para atuar em conjunto. 4 - Participação da
Profa. Sonia Tatumi em Projeto de Pesquisa, como Pesquisador Colaborador
na  Escola  Politécnica  da  USP:  a  Profa.  Sonia  solicitou  autorização  para  ser
pesquisador colaborador, sem vencimentos, na Escola Politécnica da USP. Conforme
informado em seu pedido de pauta constante da convocação desta reunião, ela faz
parte do programa de pós-graduação em microeletrônica, e tem um aluno, egresso do
nosso  curso  da  Engenharia  Ambiental,  que  está  cursando  o  doutorado  na  USP.
Solicitaram uma bolsa Fapesp para ele, e a Fapesp solicitou este vínculo formal. Para
tanto, faz-se necessário o aval da UNIFESP. Sem comentários adicionais, o assunto foi
submetido à votação e aprovado por unanimidade. 5- Indicação do Prof. Renzo
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como representante do IMar no NAI: após abertura de consulta ao coletivo, como o
Prof. Renzo foi o único que se manifestou e não foi possível a discussão deste tema na
reunião anterior, a indicação dele foi feita ad referendum da Congregação. Submetido
à votação homologar o ad referendum de indicação do Prof. Renzo para o NAI, foi
aprovado por  unanimidade.  6  -  Formação de um Comitê de Crise:  Prof.  Igor
informou aos presentes que a ProGrad montou uma Comissão de Acompanhamento
nesta situação de pandemia. Prof. William é nosso representante. A PPGPq também
montou um Grupo de Trabalho para alinhar o uso dos laboratórios, e o assunto está
sendo acompanhado pelo Prof. Ítalo. Agora, precisamos montar um comitê que possa
ajudar a programar o retorno físico das aulas, acompanhando a evolução da pandemia,
como  está  o  contágio,  formas  de  prevenção  e  equipamentos  necessários.  Na
sequência, levantou a questão sobre qual seria a melhor composição para este comitê,
pensando na efetividade, agilidade, e que represente nossa comunidade. Aberta a
palavra, o Prof. Gregoracci sugeriu que sejam englobados os quatro pilares: ensino,
pesquisa/pós,  extensão e gestão,  mais TAE's e alunos dos dois níveis.  Recebemos
várias sugestões, como dois representantes de cada categoria, participação docente,
pedir indicação para as Câmaras; pensando nos quatro pilares foi sugerida a indicação
de um docente por pilar, representação estudantil, sendo complementado no sentido
de dois da PG e dois da Graduação. Além disso, foi sugerida a indicação de alguém da
Infraestrutura, da Tecnologia da Informação, Laboratórios, Segrad e Biblioteca. Prof.
Igor comentou que os terceirizados não podem participar, por questões contratuais,
mas são parte integrante do processo e serão consultados por intermédio dos gestores
dos contratos.  Avaliadas e discutidas todas as sugestões,  o Presidente finalizou a
proposta de composição do Comitê de Crise do IMar, a saber: docentes indicados pela
Câmara de Ensino de Graduação, Câmara de Pós-graduação e Pesquisa, Câmara de
Extensão e Cultura e pelo Departamento/Direção (quatro docentes); estudantes de
pós-graduação e de graduação indicados a partir dos cursos, que irão conversar com o
Centro Acadêmico e demais representações estudantis, e também representantes dos
TAE's,  aí  incluída  Infraestrutura,  mas  aberta  a  consulta  a  todos  os  técnicos-
administrativos.  Aberta  a  votação,  a  proposta  foi  aprovada  por  unanimidade.
Concluídos  os  assuntos,  agradeceu  a  produtiva  participação  de  todos  neste  mês
atípico, com vários colegas em férias e, mesmo assim, atuando forte nos preparativos
para a retomada das aulas. Nada mais havendo a tratar, para constar, eu, Sueli de
Amorim Chaves de Freitas, secretária, lavrei a presente ata que, após aprovada, será
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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 (IMar) - Campus Baixada Santista

  
 Sueli de Amorim Chaves de Freitas

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

307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340


