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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DO INSTITUTO
DO MAR (IMar) - CAMPUS BAIXADA SANTISTA - UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SÃO PAULO, REALIZADA EM 20 DE MAIO DE 2021

Aos vinte dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, das 9h40 às 12h30, foi
realizada REUNIÃO NÃO PRESENCIAL POR VIDEOCONFERÊNCIA, utilizando-se
o Google Meet - link de acesso: https://meet.google.com/kmb-ihkj-yuv. Reuniram-
se os senhores membros da Congregação do Instituto do Mar -  Campus  Baixada
Santista da UNIFESP, sob a presidência do Prof. Dr. Igor Dias Medeiros. Estiveram
presentes os membros:  Adriana Barioni,  Ana Carolina Kiyama Correa,  André Luiz
Vizine  Pereira,  Augusto  Cesar,  Cledson  Akio  Sakurai,  Daniela  Milstein,  Eduardo
Dellosso Penteado, Elen Aquino Perpétuo, Fábio Ruiz Simões, Fernando Fernandes
Mendonca,  Fernando  Ramos  Martins,  Gustavo  Bueno  Gregoracci,  Ítalo  Braga  de
Castro,  José  Juan  Barrera  Alba,  Juan  Carlos  Ramirez  Mittani,  Juliana  Petermann
Moretti Pelissari, Liliane Janikian Paes de Almeida, Marcelo de Oliveira Rocha, Nancy
Ramacciotti de Oliveira Monteiro, Renata de Faria Barbosa, René Rojas Rocca, Tatiana
Martelli Mazzo. Justificaram ausência: Camilo Dias Seabra Pereira que foi substituído
por  Gyrlene  Aparecida  Mendes  da  Silva,  Melissa  Vivacqua  Rodrigues  que  foi
substituída por Tatiana Martelli Mazzo. Justificou ausência e não foi substituída: Paula
Christine  Jimenez.  Não justificaram ausência:  Fernando Henrique  Berte  da  Silva,
Gyrlene  Aparecida  Mendes  da  Silva,  Lúcio  Leonel  Barbosa,  Ulisses  Colares  de
Andrade.  Participaram  da  reunião  como  convidados:  Esther  Beneveni  de  Souza
(estudante), Leila Miyoko Hatai (estudante), Patrícia Schnek Guerra (estudante), Fábio
dos Santos Motta (docente), Guilherme Henrique Pereira Filho (docente), Marcelo da
Silva Paes Siqueira (TAE), Marisa Goulart (Gestora do PEXJ), Alexandre Santos de
Castro (Monitor Ambiental do PEXJ), Christian Gama de Oliveira (Monitor Ambiental
do  PEXJ),  Priscila  Abrantes  Salvador  Maria  (Especialista  Ambiental  do  PEXJ).  A
Reunião Ordinária foi transmitida ao vivo pela plataforma de streaming do
G o o g l e  M e e t  -  l i n k  d e  a c e s s o :
https://stream.meet.google.com/stream/32419ab5-0a05-4c2a-a3d0-62af2c41b9
56.Tendo  os  senhores  conselheiros  registrado  a  frequência  e  sendo  constatado
quórum com 23  presentes,  o  Prof.  Dr.  Igor  Dias  Medeiros  iniciou  a  Reunião
Ordinária  da  Congregação  do  Instituto  do  Mar,  às  9h40,  em segunda  chamada,
realizada por videoconferência conforme agendado pelo instrumento de convocação.
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Recepcionou  os  presentes  e  agradeceu  a  participação  de  todos  os  membros  do
colegiado. Deu boas vindas aos convidados do PEXJ - Parque Estadual Xixová-Japuí:
Marisa  Goulart,  Alexandre  de  Castro,  Priscila  Abrantes  e  Christian  Oliveira,  às
estudantes Leila, Esther e Patrícia e aos professores Fábio Motta e Guilherme Pereira.
Tratando-se da primeira reunião da Congregação realizada em sua nova gestão, Prof.
Igor fez questão de registrar agradecimentos ao Prof. Emiliano, que foi seu atuante
vice-diretor na gestão pro tempore e assumiu, na sequência, a direção pro tempore do
IMar com o Prof.  Akio quando do processo eleitoral;  a  todo o coletivo,  incluídos
estudantes,  docentes  e  técnicos  que participaram ativamente  para  o  sucesso  dos
trabalhos. Iniciando o EXPEDIENTE: 1 - Apresentação sobre o Parque Estadual
Xixová-Japuí pelos gestores - atualização da lista de temas preferenciais para
pesquisa,  Prof.  Igor esclareceu, no pedido de pauta que integra a documentação
desta reunião, que a Unifesp tem assento no Conselho Gestor do PEXJ, e o PEXJ está
buscando  atualização  da  lista  de  temas  preferenciais  de  pesquisa  através  da
cooperação com as instituições de ensino e pesquisa. A proposta é que os colegas da
Unifesp tomem conhecimento da lista atual,  identifiquem algum tema que tenham
aderência  e/ou  sugiram  outras  temáticas  que  eventualmente  identifiquem  como
importantes mas que ainda não estejam na lista. A partir desta atualização da lista de
temas, poderemos no futuro desenvolver nossas atividades de pesquisa (ICs, TCCs,
pós-graduação) na unidade de conservação, contribuindo dessa forma para o aumento
do  conhecimento  sobre  a  mesma.  Além  disso,  é  esperado  que  a  partir  deste
estreitamento  de  laços  se  viabilizem,  em futuro  próximo,  atividades  de  extensão,
educação  ambiental  e  aulas  práticas,  sempre  dentro  do  regramento  das  duas
instituições, PEXJ e Unifesp. Passou a palavra à senhora Marisa Goulart que discorreu
sobre o trabalho do Parque Estadual  e ressaltou o interesse no estreitamento de
relações  para  desenvolvimento  de  novos  projetos.  Direcionou  a  apresentação  ao
Monitor Ambiental Alexandre de Castro, que projetou um completo powerpoint sobre
as ações realizadas pela equipe ao longo de três anos. O material foi disponibilizado
pelo link https://drive.google.com/file/d/1mvWrvfsgCMkOJLVQPlPPZysy6gcFpe1O/view?usp=sharing.

Ao final, foram registradas no chat da reunião muitas manifestações de mérito pelo
trabalho  desenvolvido.  Prof.  Guilherme  registrou  seu  agradecimento  pela
apresentação  e  ao  Prof.  Igor  por  ter  organizado  este  momento  extremamente
importante  de  conexão  entre  as  demandas  da  sociedade  e  do  nosso  Instituto.
Aproveitou para lembrar que pessoas que colaboraram no documento do plano de
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manejo do PE Xixová-Japuí, em 2010, também foram/são colegas no nosso instituto:
Lucas Buruaem (Professor Visitante do PPGBEMC) e Cristal Coelho (mestre formada
pelo PPGBEMC sob orientação do Fábio Cop). Dentre outros comentários e sugestões,
Prof. Ítalo propôs que a diretoria possa capitanear uma lista de docentes interessados
em aulas práticas e criar esse Cotec institucional que permita que nossos professores
possam atuar no PE em aulas práticas e, num segundo momento, em pesquisa. Prof.
Igor manifestou a possibilidade de ser criado um grupo de trabalho focado neste tema
para que se avance mais rápido. Em seguida, o Presidente dos trabalhos passou a
palavra à estudante Leila Miyoko, que fez uma breve apresentação sobre o Projeto de
Extensão PET de Educação Popular que atua em terras indígenas, além de ter um
diálogo muito importante com a Fundação Florestal, e outros atores envolvidos como a
aldeia, a Unifesp e a Funai. Encerrada a apresentação, o Prof. Igor e diversos outros
docentes fizeram questão de cumprimentar a estudante pelo trabalho realizado, com
um outro olhar sobre o Parque e uma ligação entre os dois Institutos que a Unifesp
tem na Baixada Santista. A senhora Marisa Goulart, do PEXJ, recomendou cadastrar o
projeto  no  PEJ  ou  no  COTEC;  este  projeto  envolve  vários  setores,  sejam  da
comunidade,  da  unidade,  aspectos  econômicos,  pessoais  e  outros.  A  intenção  é
institucionalizar o desenvolvimento das ações, dos projetos de pesquisa, com vistas a
proporcionar  a  continuidade  dos  trabalhos  para  outros  grupos  que  venham
futuramente. Ressaltou, sobre a comunidade indígena, que a gestão do PEXJ busca
pela convivência harmônica. Prof. Igor manifestou entendimento no sentido de que o
cadastramento no COTEC é realmente importante para o registro e de todas as ações,
mantendo-as na história do local. Destacou a parceria com o Parque, com a Unesp e o
COC Novo Mundo, um envolvimento de todos os atores e caminho da ciência no ensino
médio e ensino superior. Prof. Igor agradeceu as apresentações e passou ao segundo
ponto do expediente. 2 - Convênio tripartite UNIFESP, Petrobras e FAP-Unifesp
no âmbito do projeto intitulado "Monitoramento de invertebrados, peixes e fatores
abióticos no ambiente marinho do Arquipélago de Alcatrazes, litoral norte do Estado
de  São  Paulo".  Passou  a  palavra  ao  Prof.  Fábio  Motta  que  compartilhou  uma
apresentação sobre o projeto aos Conselheiros e convidados, ressaltando que há uma
boa interface com o trabalho do Parque nos aspectos de pesquisa e conservação.
Relembrou que, no final de 2014, em parceria com o Prof. Guilherme Pereira, criaram
o Laboratório de Ecologia e Conservação Marinha e, desde então, vêm se dedicando à
pesquisa aplicada à gestão de unidades de conservação marinha no litoral de São
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Paulo. Graças a esse trabalho começaram a monitorar algumas áreas de São Paulo -
Alcatrazes, Laje de Santos, a Ilha da Queimada Grande e, por conta dessa aproximação
com a gestão dessas áreas,  no início  de 2018 foram convidados pela  gestora do
Refúgio de Alcatrazes e da estação ecológica dos Tupinambás a participarem de uma
reunião junto com a equipe da Petrobras para delinear um projeto que já vinha sendo
debatido  anteriormente,  sobre  estabelecer  um  monitoramento  no  Refúgio  de
Alcatrazes  contemplando  não  só  Refúgio  mas  também  a  Estação  Ecológica.
Começaram a participar  em fevereiro  de 2018.  Existem outros  parceiros  como o
Centro de Biologia Marinha da USP, da Unesp e dos órgãos gestores. Receberam o
convite para, além de executores, assumirem a coordenação do projeto e trazerem-no
para o IMar, e que o tomador de recursos fosse a Fundação de Apoio à Universidade
Federal de São Paulo. Aceitaram este desafio à época, que se iniciou em 2018, e foram
três anos de tratativas burocráticas, muito por conta de delineamento de escopo. Ao
longo  do  processo,  enfrentaram a  questão  da  pandemia,  algumas  reorganizações
internas da Petrobras e foram muitos os desafios durante a condução do processo. Na
sequência,  apresentou  os  detalhes  do  projeto  em  projeção  minuciosa,  com  os
esclarecimentos necessários à compreensão de todos.  Registrou agradecimentos a
todos os colegas e profissionais do Instituto do Mar que colaboraram, conseguiram
compreender os pleitos em momentos estratégicos e afirmou que o trabalho será
conduzido com muita seriedade e robustez.  Registrou,  também, agradecimentos e
cumprimentos à servidora Kenia Gontijo, da Seção de Convênios, que foi fundamental
durante  essa  caminhada  de  três  anos.  Prof.  Igor  parabenizou  os  Profs.  Fábio  e
Guilherme, e todos os demais envolvidos, que também foram muito parabenizados
pelos membros da Congregação. Registrou, também, o reconhecimento do Instituto do
Mar às servidoras Kenia e Mariana, pela contribuição direta para o desenvolvimento
das políticas públicas. Prof. Ítalo ressaltou que o sacrifício e empenho das equipes
envolvidas nos projetos sempre levam ao triunfo, e desejou que este seja o primeiro de
muitos outros projetos de um laboratório de excelência que desponta em um cenário
nacional, quiçá internacional, na área que atua - LABECMar. Agradeceu aos envolvidos
por trazerem estes recursos para a nossa comunidade. Finalizando o tema, Prof. Igor
destacou a importância de uma gestão participativa. Encerrada esta etapa da reunião
com  a  participação  dos  convidados  e  apresentações  externas,  o  Presidente  dos
trabalhos solicitou a interrupção do streaming, às 11 horas. Os detalhes operacionais
sobre as  reuniões  de  Congregação serão estudados  em conjunto  com o Campus,
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identificando-se  a  forma  mais  adequada  para  disponibilização  das  gravações.
Seguimos para os INFORMES: 1 - Aniversariantes de maio/2021 - como prática
habitual, o Presidente apresentou a relação de aniversariantes do mês de maio de
2021,  do  Instituto  do  Mar,  desejando  a  todos  felicidades  e  plena  saúde.  2  -
Reorganização da biblioteca e  secretarias  do IMar:  informou a  todos  que  o
servidor TAE Marcelo Paes encerrou sua participação na "chefia" da Biblioteca, cargo
que  ocupou  durante  a  ausência  do  Bibliotecário  Diogo  Misoguti,  que  esteve  em
afastamento para capacitação. Passou a integrar a equipe da secretaria e irá atuar
como back up para as três secretárias, quando necessário, em casos de afastamentos
ou férias. Deu boas vindas ao servidor e destacou sua vasta experiência no serviço
público. O servidor Marcelo agradeceu as palavras de incentivo e apoio, que muito
motivam neste momento difícil de pandemia e ajudam a enfrentar esse grande desafio
do serviço público, e colocou-se à disposição da comunidade IMar. 3 - Orçamento:
Prof. Igor explicou ao colegiado sobre os valores de investimento em educação que
foram congelados. Convidou a todos para participarem do Conselho de Campus, na
próxima quinta-feira, pois a Pró-reitora de Administração, Tânia Mara Francisco, virá
fazer  uma  apresentação  detalhada  da  situação  do  orçamento  da  Unifesp  e  das
possibilidades nos diferentes cenários. 4 - Manuais da ProPlan: a Pró-reitoria de
Planejamento  publicou  manuais  de  nosso  interesse,  que  orientarão  as  ações  e
procedimentos das áreas técnicas de infraestrutura da Universidade, e que podem ser
consultados no link https://www.unifesp.br/reitoria/proplan/manuais-de-infraestrutura.
5 - Informes das câmaras: CEG - Workshop com a Rede de Apoio Docente -
RAD / Prograd: tivemos a visita da Profa.Thaisa e da Profa. Paula para discutir sobre
o que poderia a RAD colaborar com o Instituto do Mar, em termos de cursos, ou seja,
quais  capacitações  os  docentes  necessitam.  Foi  uma  discussão  bem  intensa  e
produtiva com a participação dos conselheiros da CEG e, a partir daí, ficou de a RAD
dar uma resposta  sobre o  quê seria  possível  ou não implementar.  CEG  -  edital
externo para ingresso nas engenharias: Prof. Akio esclareceu sobre o lançamento
do Edital de Seleção Externa para Progressão aos Cursos de Formação Específica da
Unifesp do Campus Baixada Santista, com o objetivo de permitir aos graduados em
Ciências  Exatas,  Biológicas,  da  Terra,  Engenharias  e  Interdisciplinares  se
matricularem em um dos  Cursos  de  Formação  Específica  (CFEs)  oferecidos  pelo
Instituto.  Os  resultados  do  processo  de  seleção  serão  válidos,  unicamente,  para
progressão  no  segundo  semestre  de  2021.  Temos  uma  vaga  para  Engenharia
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Ambiental e 32 vagas para Engenharia de Petróleo. CaPGPq: Prof. Ítalo esclareceu
que, tendo assumido a vice-direção do Instituto do Mar, solicitou exoneração da vice-
coordenação da Câmara de Pós Graduação e Pesquisa. A Câmara está adotando os
procedimentos  necessários  para  a  escolha  de  novo  vice-coordenador.  Prof.  Igor
informou que estamos com um outro processo onde a Profa. Paula está coletando
cadastramento de núcleos, grupos e laboratórios interessados em compor a chamada
que  deve  sair  para  o  Instituto  Nacional  do  Mar,  um  processo  extremamente
importante.  Prof.  Ronaldo  Christofoletti  trouxe  este  convite  para  o  IMar  poder
participar. Estendeu a todos os colegas, e tramitou pela Câmara de Pesquisa e Pós-
graduação. O prazo era até ontem, mas, se alguém não conseguiu e quiser ser incluído
pode procurar a direção para verificar a possibilidade. O cadastramento depende de
assinatura do Reitor. CPA: Prof. André Vizine apresentou os objetivos da Comissão
Própria de Avaliação (CPA) e as ações traçadas pela CPA Local do Campus Baixada
Santista para o ano de 2021. Fez um breve relato sobre a importância da avaliação
institucional, visando o envolvimento efetivo de todos os membros da Congregação do
Instituto  do  Mar  no  processo  avaliativo  do  Campus.  Prof.  Igor  complementou,
ressaltando a importância dos processos avaliativos e agradeceu a participação do
Prof.  André  e  demais  membros.  Com  a  palavra,  a  Profa.  Liliane  agradeceu  a
apresentação do Prof. André e destacou a importância das análises e homogeneizar
procedimentos.  Não havendo mais  informes,  o  Presidente dos trabalhos passou à
ORDEM DO DIA: 1 - Aprovação das ATAS das reuniões de 18 de fevereiro -
ordinária - e de 18 de março - extraordinária: sem considerações por parte do
colegiado, foi colocada em votação a Ata da Reunião Ordinária de 18 de fevereiro de
2021, sendo aprovada com o registro de quatro abstenções. Na sequência, foi colocada
em votação a Ata da Reunião Extraordinária de 18 de março e aprovada com seis
abstenções. Fazendo um aparte registrado no chat, o Prof. Fernando Martins informou
que precisamos, também, de dois estudantes para completar a composição do IMar na
CPA.  É  importante  os  representantes  dos  estudantes  levarem  esta  demanda  à
categoria  estudantil.  2  -  Indicação  dos  nomes  para  compor  o  Comitê  de
Equidade e  Igualdade Étnico Racial,  Prevenção e  Combate ao Racismo:  A
Unifesp está implantando sua política de promoção de equidade e igualdade étnico-
racial e o IMar precisa indicar os nomes de dois docentes, dois TAEs e dois estudantes.
Até o momento temos uma única manifestação de interesse que é o Prof. Renzo. A
Portaria já foi expedida e o IMar está com pendência de indicações. Prof. Igor sugeriu
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aprovar  a  indicação  do  Prof.  Renzo  e  abrir  nova  consulta  na  lista  de  e-mails,
reforçando  aos  coordenadores  de  curso  que  amplifiquem  esta  consulta  entre  os
estudantes. Submetidas à votação dos membros do colegiado a indicação do Prof.
Renzo e abertura de nova consulta, foram aprovadas por unanimidade. Prof. Fernando
Martins sugeriu a indicação de uma docente - representação feminina. Aproveitando a
oportunidade, foram destacadas as faltas de representação estudantil também na CPA,
como já falado, e do DCMar. 3 - Apreciação dos projetos de reformulação dos
PPCs pelos NDEs:  Prof.  Igor  apresentou proposta para que os NDEs venham à
Congregação apresentar o estado atual de reformulação dos PPCs. Lembrou que, a
partir de decisões anteriores (nov/19 e fev/20) os NDEs de nossos cursos iniciaram um
estudo para reformulação dos PPCs. Devido à pandemia de covid-19, o processo teve
seu  início  atrasado,  mas  depois,  aos  poucos,  foi  sendo  retomado.  Poderia  ser
apresentado um curso por mês, para que os conselheiros acompanhem o andamento,
tenham conhecimento  do  que  já  foi  feito  e  do  que  há  por  fazer,  estimativa  de
cronogramas,  dificuldades  encontradas,  etc.  A  Engenharia  de  Petróleo  abriu  uma
consulta; BICTMar e Engenharia Ambiental estão em andamento. Prof. Igor expôs um
encaminhamento no sentido de aprovar que os NDEs apresentem, a partir da próxima
reunião ordinária da Congregação, os PPCS (propostas).  Submetido à votação dos
membros do colegiado, foi aprovado por unanimidade. Foi sugerido pelo Prof. Akio que
sejam convidados todos os membros de cada NDE que for se apresentar, o que foi
aceito pelos presentes.4 - Indicação de representante - Comitê Consultivo para
elaboração de Plano de Gestão da Pesca do Tubarão Azul no Rio Grande do
Sul: objeto do processo SEI 010779/2021-87. Fomos demandados pelo Departamento
de Biodiversidade da Secretaria do Meio Ambiente do Rio Grande do Sul para indicar
um  representante  do  Instituto  do  Mar  para  compor  o  Comitê  Consultivo  para
elaboração de Plano de Gestão da Pesca do Tubarão Azul no Rio Grande do Sul. O
objetivo é contribuir no monitoramento das atividades desenvolvidas pelo projeto e
proposição de medidas técnicas de controle de captura e esforço e de análise dos
resultados das avaliações de estoque. O contato preliminar foi feito com o Prof. Bruno
Mourato, o qual se prontificou a participar. Desta forma, o Presidente dos trabalhos
submeteu à votação a indicação do Prof. Bruno Mourato, como nosso representante do
Comitê Consultivo para elaboração do Plano de Gestão da Pesca do Tubarão Azul no
Rio Grande do Sul, que foi aprovada por unanimidade. 5 - Aprovação da alteração
do regime de trabalho do Prof. Augusto Cesar para Dedicação Exclusiva:  a
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presente pauta foi trazida pelo DCMar, sendo que já foi aprovada por unanimidade
pelo Conselho do Departamento, em abril de 2021. Prof. Gregoracci apresentou as
justificativas do professor Augusto que embasou sua solicitação, principalmente, pelo
fato de desejar se dedicar única e exclusivamente às atividades de pesquisa, ensino,
extensão e gestão junto à Unifesp. Argumentou que sua decisão foi no sentido de
ajudar ainda mais na consolidação dos cursos de graduação já existentes, bem como
do novo curso de Oceanografia que vem sendo construído, do qual faz parte no Núcleo
Docente Estruturante. Também pretende dedicar mais horas aos Programas de Pós-
graduação  do  Instituto  do  Mar,  especialmente  ao  PPG Biodiversidade  e  Ecologia
Marinha e  Costeira  que se  encontram em fase  de  consolidação.  Além disso,  sua
participação em regime de dedicação exclusiva será importante para abertura do
Doutorado que já está aprovado pela CAPES (Nota 4), mas ainda precisa atingir o
número necessário de docentes com orientação de doutorado. Prof. Augusto fez suas
considerações  pessoais,  ratificando  as  informações  previamente  transmitidas  em
documento anexo à convocação desta reunião. Esclareceu que há um trâmite a ser
seguido com manifestações da DGP e CPPD, inclusive com relação ao quadro de vagas.
Prof. Ítalo ressaltou a importância de o Prof. Augusto passar ao regime de dedicação
exclusiva,  trazendo  uma vantagem estratégica,  pois  o  mesmo já  é  orientador  do
programa de pós-graduação e passa a ser exclusivo. Não havendo mais comentários, o
Presidente colocou em votação a alteração do regime de trabalho do Prof. Augusto
Cesar para Dedicação Exclusiva, que foi aprovada com uma abstenção por conflito de
interesse.  Prof.  Igor  registrou  cumprimentos  ao  Prof.  Augusto  por  toda  a  sua
dedicação e seu trabalho, fazendo parte da equipe que participou do lançamento da
pedra fundamental do IMar. 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 15 DE JULHO DE 2021.

Prof. Dr. Igor Dias Medeiros
Diretor do Instituto do Mar

Presidente da Congregação do Instituto do Mar - Campus Baixada Santista
 

Sueli de Amorim Chaves de Freitas
Secretária da Congregação do Instituto do Mar - Campus Baixada Santista
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