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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO - INSTITUTO
DO MAR (IMar) - CAMPUS BAIXADA SANTISTA DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SÃO PAULO, REALIZADA EM 18 DE FEVEREIRO DE

2021

Aos dezoito dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, das 09h30 às 11h45, em
REUNIÃO NÃO PRESENCIAL - VIDEOCONFERÊNCIA utilizando-se o GOOGLE
MEET - Link de Acesso: https://meet.google.com/xtt-wexb-wnp, reuniram-se os
senhores membros da Congregação do Instituto do Mar - Campus Baixada Santista da
UNIFESP,  sob a  presidência  do Prof.  Dr.  Emiliano Castro  de  Oliveira.  Estiveram
presentes os membros:  Adriana Barioni,  Ana Carolina Kiyama Correa,  André Luiz
Vizine Pereira, Camilo Dias Seabra Pereira, Cledson Akio Sakurai, Daniela Milstein,
Eduardo  Dellosso  Penteado,  Fábio  Ruiz  Simoes,  Fernando  Fernandes  Mendonca,
Fernando  Henrique  Berte  da  Silva,  Fernando  Ramos  Martins,  Gustavo  Bueno
Gregoracci, José Juan Barrera Alba, Juan Carlos Ramirez Mittani, Juliana Petermann
Moretti Pelissari, Liliane Janikian Paes de Almeida, Lúcio Leonel Barbosa, Magno José
Alves,  Marcelo de Oliveira Rocha,  Nancy Ramacciotti  de Oliveira Monteiro,  Paula
Christine Jimenez, Renata de Faria Barbosa, René Rojas Rocca, Ronaldo José Torres,
Tatiana Martelli  Mazzo, Ulisses Colares de Andrade, William Remo Pedroso Conti.
Justificaram  ausência:  Augusto  Cesar  que  foi  substituído  por  Gyrlene  Aparecida
Mendes da Silva, porém Gyrlene Aparecida Mendes da Silva também justificou e foi
substituída  por  Magno  José  Alves,  Elen  Aquino  Perpétuo  que  foi  substituída  por
Ronaldo José  Torres,  Melissa  Vivacqua Rodrigues  que foi  substituída por  Tatiana
Martelli  Mazzo.  Tendo os  senhores  conselheiros  registrado a  frequência  no chat,
independente da planilha eletrônica fornecida pelo aplicativo Google Meet, e sendo
constatado quórum com 28 presentes,  o Prof. Dr. Emiliano Castro de Oliveira
iniciou a Reunião Ordinária da Congregação do Instituto do Mar,  às 9h40,
realizada por videoconferência conforme agendado pelo instrumento de convocação.
Recepcionou  os  presentes  e  agradeceu  a  participação  de  todos  os  membros  do
colegiado.  Reportando-se  aos  itens  3  e  4  da  pauta,  que  foram incluídos  sem os
respectivos anexos, visto que dependiam de reuniões que ainda seriam realizadas,
conforme adiantado naquele documento, informou que, no momento oportuno, vai
abrir para o plenário deliberar se aceita ou não submeter os temas a votação. Lembrou
aos presentes que, no mês de março, teremos uma reunião extraordinária, no dia 18,
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para realização das eleições da nova diretoria do Instituto do Mar. A necessidade de
realização de uma reunião ordinária será avaliada de acordo com as demandas. Na
sequência,  passou aos INFORMES: 1 -  Aniversariantes do mês:  seguindo uma
tradição  deste  colegiado,  o  presidente  dos  trabalhos  citou  nominalmente  os
aniversariantes do mês de fevereiro, desejando a todos muitas felicidades e, nestes
tempos de pandemia, acima de tudo muita saúde. 2 - Transferência ex officio da
Profa.  Érika  Rigotti  Furtado  -  Processo  SEI  nº  002079/2021-19:  trata-se  de
transferência por força de lei, e a professora, originária da Força Aérea Brasileira, já
foi direcionada ao Instituto do Mar, de acordo com sua experiência profissional. Prof.
Gregoracci  fez  uma  reunião  com  os  cursos,  apresentando  o  currículo  e  demais
informações da docente, e os pareceres foram todos favoráveis. Na oportunidade, ele
destacou, conforme consta dos autos em comento, suas ressalvas quanto às questões
de espaço de trabalho.  Aguarda retorno da DGP e da interessada. Prof.  Emiliano
esclareceu aos presentes que este tipo de transferência não causa comprometimento
das nossas vagas. 3 - Regimento IMar - andamento do processo do Regimento
Geral  -  001396/2021-18:  Prof.  Emiliano  informou  que  tivemos  resposta  da
Procuradoria  Federal  sobre  o  Regimento  Geral  da  Unifesp,  e  isso  significa  que
estamos caminhando para a finalização. Estando o nosso texto alinhado à redação
final, será submetido a este colegiado. 4 - Reunião com professores eleitos para a
nova gestão da Reitoria: Prof. Emiliano relatou sobre a reunião informal havida com
o Reitor e Vice-reitora eleitos para a nova gestão, afirmando terem tido um encontro
agradável e franco sobre o planejamento para os próximos quatro anos, quando os
Institutos puderam expor claramente as necessidades e carências. Abriu a palavra
para novos Informes. 5 - CAEC: Profa. Tatiana informou sobre o edital de uma bolsa
para estudantes, para apoio nas atividades de difusão da CAEC. As inscrições estão
abertas até amanhã (19) e a professora pediu o apoio dos colegas para divulgação e/ou
indicação de algum estudante que tenha adesão a esse tipo de atividade, com uso de
ferramentas de mídias sociais. Com relação à curricularização da extensão, a reunião
do COEC, no final do ano passado, teve como pauta a alteração da resolução 139. Por
conta da pandemia, houve uma extensão do prazo para implementação, por mais 12
meses.  Hoje  (18),  às  13  horas,  haverá  um debate  aberto  que tem como tema a
curricularização da extensão durante as  atividades ADE,  para o qual  todos estão
convidados. Antes de passar à Ordem do Dia, o presidente dos trabalhos voltou aos
dois pontos de pauta em aberto, consultando se os membros do colegiado se sentiriam
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à vontade para  votar,  a  saber:  a)  Parecer  da  CEG sobre  concessão de  título  de
professora afiliada a  Ana Carolina Famá -  com a proposta  de ser  apresentado e
detalhado pelo Prof. Akio. Submetida a inclusão à votação dos presentes, foi aprovada
por unanimidade. b) Indicação da CPGPq para representante na Comissão de PAD -
com a proposta de ser deliberado com a apresentação da Profa. Paula. Submetida a
inclusão  à  votação  dos  presentes,  foi  aprovada  por  unanimidade.  Prof.  Emiliano
agradeceu a colaboração de todos e passou à ORDEM DO DIA: 1 - Aprovação da
Ata da Reunião Ordinária de 21/01/2021: não havendo considerações ou ajustes a
serem feitos, a Ata da Reunião da Congregação de 21/01/2021 foi colocada em votação
e aprovada com sete abstenções. Homologação do Regimento do Departamento
de  Ciências  do  Mar:  Prof.  Gregoracci  fez  uma  rápida  retrospectiva  sobre  a
necessidade de ser revisado o Regimento do DCMar, porque estava bastante defasado,
inclusive após a criação do Instituto do Mar. Foram realizadas diversas Assembleias
para distribuição de carga horária, que era o item que faltava para submissão do texto
à  consulta  pública.  Relatou a  cronologia  dos  períodos  de  consulta  pública  e,  em
janeiro,  começou a  ser  tratado como item de pauta.  Na sequência,  a  minuta  do
Regimento  foi  encaminhada  a  esta  Congregação  para  homologação.  Diante  da
ocorrência de alguns pontos com interpretações diversas, a chefia se propôs a uma
consulta à Direção de Campus e à Procuradoria Federal, conforme documentos que
foram enviados em anexo à convocação. O presidente dos trabalhos abriu o tema para
questões.  O  assunto  foi  amplamente  debatido,  especialmente  pela  ausência  de
resposta da Procuradoria Federal, embora a manifestação da diretoria do Campus, que
integrou a  convocação,  apresente  uma posição efetiva  sobre o  assunto.  Aberta  a
palavra aos presentes. Prof. William perguntou sobre a resposta da Procuradoria, se
foi esclarecido que ainda não tivemos retorno, mas, em conversa com o Diretor do
Campus  ficou esclarecido que esta questão do quórum qualificado poderá cair no
âmbito da Unifesp. Prof. William, então, manifestou entendimento no sentido de que,
pela falta de clareza, Conselho e Congregação poderiam aguardar interpretação da
Procuradoria, para posterior deliberação. Prof. Akio, sentindo-se contemplado pela fala
anterior, registrou que também via falta de clareza e não se sentia à vontade para
deliberar sobre o tema sem a resposta formal à consulta que foi feita à procuradoria.
Entende que o tema deveria ter sido consultado antecipadamente. Profa. Liliane disse
que gostaria de entender quando vale e quando não vale o quantitativo de 2/3 para os
votos, visto que já viu acontecerem os dois casos. Prof. Gregoracci esclareceu que a
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leitura do texto existente no Regimento atual, que ora apresenta interpretação dúbia,
não havia sido objeto de dúvida até então e, depois da conversa com o Diretor de
Campus, ambos mantiveram entendimento de que os 2/3 citados no §4º do artigo 5º do
instrumento atual não se referem ao número de votos, e sim, à presença do colegiado.
A partir daí, foi feita a consulta, em processo SEI já disponibilizado, pela Diretoria do
Campus. Profa. Liliane, melhor esclarecendo sua dúvida, referiu-se a casos em que um
colegiado, quando vota um tema já aprovado em outra instância, nunca foi cogitada a
necessidade de 2/3 dos votos. Gostaria, então, de entender quando deve ser utilizado
este  critério.  Prof.  Gregoracci  relembrou  que  algumas  pautas  requerem  quórum
qualificado,  normalmente as que abrangem maior número de pessoas e de maior
amplitude: regimentos, escolha de lista tríplice, criação do instituto, dentre outras.
Complementou, afirmando que, nos casos citados, por exemplo, o quórum qualificado
exigido não se referiu ao número de votos. Prof. Akio reafirmou sua posição no sentido
de que, em reuniões anteriores do Conselho do Departamento, restou claro que o
assunto  ainda  está  apresentando  bastantes  dúvidas.  Prof.  Magno  manifestou
concordância com a fala do Prof. Akio, lembrando que, na reunião do Conselho, ele foi
um dos que levantou a dúvida. Solicitou, assim, que fosse publicada em vídeo, para
acesso dos conselheiros, o artigo em questão. Profa. Liliane apresentou proposta no
sentido de votar o item da pauta e encaminhar a votação, junto com a pergunta, à
Procuradoria, para vermos se é válido ou não. Prof. Emiliano relatou que, em conversa
informal com a Assessora de Gestão e Normas, Larissa Beltramim, funcionária do
governo federal, em Brasília, que está analisando o Regimento Geral da Unifesp e vai
fazê-lo para os Institutos, esta comentou que há uma tendência de não se utilizar mais
o dispositivo do quórum qualificado. Por um lado, entendido como um dispositivo de
segurança para opinião, percebeu-se que estava sendo utilizado como ferramenta de
obstrução.  No Regimento Geral,  este tema não mais consta até porque não seria
aplicado nos órgãos a que se refere.  Prof.  Akio fez um complemento,  a título de
exemplo, que o Código Civil fez alterações neste sentido para os regulamento dos
condomínios, eliminando a necessidade de maioria qualificada para as votações, o que
pressupõe que este seja mesmo um caminho atual de mudanças nos processos de
votação. Prof. Emiliano solicitou aos presentes se teriam mais alguma sugestão de
encaminhamento.  Prof.  William enfatizou sua opinião de não haver  deliberação e
aguardar resposta da Procuradoria, receando homologar algo que não está escrito,
formalizado. Profa. Liliane registrou seu desagrado, rebatendo à proposta do prof.
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William como se houvesse um entendimento que não teríamos 2⁄3 dos votos. Com isso,
estamos  tendo  reuniões  marcadas  e  sem decisões,  o  que  está  se  tornando  uma
constância - quando pode e quando não pode. Prof. William fez questão de esclarecer
que  fez  uma  proposta,  conforme  proposto  pelo  presidente  dos  trabalhos.  Prof.
Emiliano esclareceu que, para esta pauta ser votada, não haveria necessidade de
quórum qualificado com maioria dos 2/3. Por não termos, ainda, regimento próprio, o
presidente manifestou-se pelo entendimento de fazer uma votação simples. Apresentou
propostas  no  sentido  de  que  poderíamos  fazer  a  retirada  do  ponto  de  pauta
apresentado pelo DCMar - Prof. Gregoracci; ou fazer uma aprovação condicionada -
colocar em votação na forma em que foi apresentado e submeter à Procuradoria,
conforme sugerido pela Profa. Liliane. Fazendo um adendo, esclareceu que, no caso do
Regimento do Instituto do Mar, optaram por não fazer desta forma, considerando a
sobrecarga  de  trabalho  da  Procuradoria  para  análise  de  um  só  ponto  e  que,
certamente, eles fariam análise do documento inteiro, podendo, até mesmo, gerar
outras  alterações.  A  terceira  possibilidade  seria  colocar  em  votação  da  maneira
apresentada, subentendendo-se que poderia haver alguma alteração no por conta da
consulta que já foi feita, e essa alteração não seria contemplada na aprovação desta
data, o que entende não ser o mais aconselhável. Prof. Gregoracci complementou,
referindo-se ao entendimento do artigo em comento, que existem órgãos ali citados
que não mais existem e/ou homologam este tema. Por estas questões, entende que não
haveria  necessidade  de  postergar  a  aprovação  de  um  documento  já  bastante
anacrônico. Por terem várias opções, o presidente dos trabalhos propôs, inicialmente,
se fazer uma consulta sobre o interesse do colegiado em avançar para a votação ou
fazer a retirada do ponto para aguardar a manifestação da Procuradoria. O assunto
ficará aos cuidados da Congregação, considerando que o Departamento se submete à
decisão daquele órgão federal. Como foi um ponto bastante discutido, o Prof. Emiliano,
antes de abrir o ponto para votação, pediu a todos que se manifestassem no chat do
Google Meet, considerando que “a favor” se refere aos que querem a retirada do ponto
de pauta; “contrários” se refere aos que querem que o ponto de pauta permaneça e
seja  votado  (aprovação  ou  não  do  Regimento  como ele  está);  e,  também,  sejam
registradas as eventuais “abstenções”. Colocada em votação a proposta de retirada do
ponto de pauta e aguardo da manifestação da Procuradoria Federal para reinclusão, o
colegiado deliberou pela retirada, com 22 votos a favor, quatro votos contrários e uma
abstenção.  Prof.  Emiliano  agradeceu  o  esforço  de  Departamento  e  membros  do
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Conselho, a ampla participação nesta reunião e as propostas apresentadas, visto que
as discordâncias e o debate sempre vêm acrescentar na tomada de decisão o mais
homogênea e mais consciente possível. Profa. Liliane complementou sua fala alertando
que temos tomado decisões de acordo com o que interpretamos na hora, precisando
haver equalização nestas tomadas de decisão. Prof. Emiliano esclareceu a dúvida da
Profa.  Liliana quanto a decisões passadas,  informando as votações anteriores não
seriam alteradas porque foram realizadas com base em regimentos passados e válidos
naquelas  oportunidades.  O  presidente  passou  a  palavra  ao  Prof.  Gregoracci,  que
informou aos presentes que, enquanto estávamos discutindo o ponto de pauta, recebeu
um e-mail confirmando que a Profa. Érika Furtado (item 2 dos Informes) aceitou as
condições e, provavelmente, vai se juntar ao corpo docente. 3 - Parecer da CEG
sobre concessão de título de professora afiliada a Ana Carolina Famá - Processo
SEI  nº  122431/2020-51:  foi  encaminhado  para  o  IMar  já  algum  tempo  e  nós
encaminhamos à CEG para que fizesse uma consulta aos cursos. Prof. Akio fez um
pequeno histórico sobre este assunto, que iniciou em 04/11/2020. A CEG fez uma
consulta  aos  cursos,  além  de  consultas  a  outros  campi  sobre  critérios  a  serem
utilizados em caso de professor afiliado, não havendo diretrizes sobre como fazer a
avaliação. Após a manifestação do BICTMar, que se posicionou favorável à concessão
do título de professora afiliada à Dra. Ana Carolina, a CEG, reunida na última sexta-
feira, decidiu pelo deferimento. Para complementar, o Prof. William esclareceu que o
processo de avaliação do BICTMar aconteceu em duas reuniões: na Comissão de curso
e no NDE, pois havia a proposta de criação de duas unidades curriculares eletivas (o
grande mérito do projeto apresentado), além da participação em outras UCs da grade
existente. Em havendo o parecer positivo da Congregação, então faremos uma nova
reunião na Comissão de curso para resolver  a  inclusão das duas UCs propostas,
consideradas muito relevantes para a área de Ciências do Mar: “Aspectos jurídicos de
ecossistemas costeiros e marinhos no Brasil” e “Tratamento jurídico de resíduos no
Brasil”. Prof. Gregoracci, complementando a fala do Prof. Akio, esclareceu que a regra
para professor afiliado é simples e consta do Regimento Geral da Unifesp - é só um
título e a universidade o reconhece. Não tem qualquer implicação trabalhista. Prof.
Fernando Martins perguntou sobre a distribuição de carga horária, sendo esclarecido
pelo Prof. Akio que há um projeto de trabalho a cumprir e prestar contas anualmente,
válido por três anos. Professor afiliado não pode ser responsável por UC, e no caso das
duas novas unidades curriculares a responsável será a Profa. Pilar, que vai atribuir
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carga  horária.  Prof.  Emiliano  enfatizou  que  não  se  trata  de  um  vínculo  e  não
compromete nossas vagas em aberto. Além disso, não é um título permanente, ele
passa por avaliações e deve ser renovado periodicamente. Não havendo mais dúvidas
ou considerações, o parecer favorável da CEG foi submetido à votação dos presentes,
sendo homologado por unanimidade. 4 -Indicação da CPGPq para representante
na Comissão de PAD - Processo SEI nº 121621/2020-51: a Câmara de Pós-graduação
e Pesquisa foi incumbida de indicar um representante para o PAD - Programa de
Aperfeiçoamento Didático - programa da pós-graduação para alunos que atuarão na
graduação. Não havendo interessados, a Profa. Paula Jimenez disponibilizou-se como
representante do IMar até que algum colega possa ocupar esta representação. Sem
comentários ou sugestões, a indicação da Profa. Paula foi submetida à votação do
colegiado e homologada com uma abstenção. Prof. Emiliano reiterou o convite para
um docente que queira se candidatar ou fazer parceria na suplência.  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. ATA APROVADA NA SESSÃO ORDINÁRIA MENSAL DO DIA 20 DE
MAIO DE 2021.

 
 

 Prof. Dr. Emiliano Castro de Oliveira
Diretor Pro 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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