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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 15 DE JULHO DE 2021

Aos quinze dias do mês de julho de dois mil e vinte e um, às 9h12, foi realizada
REUNIÃO  NÃO  PRESENCIAL,  POR  VIDEOCONFERÊNCIA,  utilizando-se  o
GOOGLE  MEET  -  Link  de  Acesso:  https://meet.google.com/cfk-mwbd-tgm.
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: Ana Carolina Kiyama Correa, André Luiz Vizine Pereira, Augusto
Cesar, Daniela Milstein, Eduardo Dellosso Penteado, Elen Aquino Perpétuo, Emiliano
Castro de Oliveira,  Fábio Ruiz  Simões,  Fernando Fernandes Mendonca,  Fernando
Ramos Martins, Gyrlene Aparecida Mendes da Silva, Ítalo Braga de Castro, José Juan
Barrera  Alba,  Juan  Carlos  Ramirez  Mittani,  Juliana  Petermann  Moretti  Pelissari,
Liliane Janikian Paes de Almeida, Lúcio Leonel Barbosa, Magno José Alves, Melissa
Vivacqua  Rodrigues,  Nancy  Ramacciotti  de  Oliveira  Monteiro,  Renata  de  Faria
Barbosa, René Rojas Rocca, Vinícius Ribau Mendes, William Remo Pedroso Conti.
Justificaram ausência:  Adriana  Barioni  que  foi  substituída  por  Magno José  Alves,
Camilo  Dias  Seabra  Pereira  que  foi  substituído  por  Emiliano  Castro  de  Oliveira,
Cledson Akio Sakurai que foi substituído por William Remo Pedroso Conti, Fábio Ruiz
Simões (docente) que foi substituído por Gyrlene Aparecida Mendes da Silva, Gustavo
Bueno Gregoracci  que foi  substituído por Vinícius Ribau Mendes,  Paula Christine
Jimenez  que  foi  substituída  por  Fábio  Ruiz  Simões  (vice-coordenador).  Justificou
ausência e não foi substituído: Fernando Henrique Berte da Silva. Não justificaram
ausência: Marcelo de Oliveira Rocha, Ulisses Colares de Andrade. Participaram da
reunião como convidados: Fabiane Gallucci, Luiz Felipe Mendes de Gusmão, Renzo
Romano Taddei, Rodolfo Eduardo Scachetti, Rodrigo Schveitzer. Tendo os membros da
Congregação registrado a frequência e sendo constatado quórum com 25 presentes, o
Presidente  dos  trabalhos,  Prof.  Dr.  Igor  Dias  Medeiros,  iniciou  a  Reunião
Ordinária  da  Congregação  do  Instituto  do  Mar,  conforme  agendado  pelo
instrumento de convocação. Recepcionou os presentes e lembrou a todos que no mês
de junho não tivemos reunião em virtude da programação do Congresso Acadêmico,
durante o qual todas as reuniões oficiais foram suspensas. Assim, tivemos algumas
aprovações ad referendum que serão homologadas hoje. Passou aos INFORMES: 1 -
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Aniversariantes  dos  meses  de  junho  e  julho  de  2021:  cumprimentou-os
nominalmente, desejando muitas felicidades a todos em nome da comunidade do IMar.
2 - Congresso Acadêmico 2021:  sobre o Congresso Acadêmico,  todos puderam
acompanhar; foi um sucesso! Mais uma vez, o evento contou com muitas palestras,
várias  delas  com  participação  do  nosso  Instituto  fazendo  mediação  de  sessões.
Registrou  cumprimentos  a  todos  que  participaram da  organização  e  atuaram no
evento. O Prof. ítalo informou que o Congresso ultrapassou 20 mil inscritos, com uma
porcentagem relativamente alta de participantes externos à comunidade. Ressaltou
que isto mostra que o Congresso reverbera muito além dos nossos muros. No que
tange ao IMar, tivemos muitas participações importantes. Destacou uma mesa sobre a
Agenda 2030 organizada pelo Prof. Renzo e teve a participação do navegador Amyr
Klink, do Prof. Ronaldo Christofoletti, dos representantes do Ministério de Ciências e
Tecnologia e Ministério do Meio Ambiente. Tivemos algumas dezenas de trabalhos
apresentados  pelos  nossos  alunos,  e  os  acessos  transcorreram na  mais  absoluta
tranquilidade.  Na  sequência,  o  Prof.  Igor  incluiu  um  informe.  3  -  Retorno  às
atividades presenciais: todos têm acompanhado a evolução da pandemia, agora com
resultados um pouco melhores, embora ainda estejamos num estágio muito inicial de
vacinação com uma cobertura muito baixa. Já estamos fazendo reuniões para avaliar
em  que  situações  poderemos  voltar  com  algumas  atividades  As  preocupações
continuam as mesma: segurança das pessoas, em preservar as vidas, mas também há
uma preocupação que vem tomando maior corpo, que é a quantidade de alunos que
estão ficando com a formatura represada por não terem cumprido atividades de carga
horária prática. Em algum momento precisaremos chegar nesse ponto de equilíbrio e
começar a ofertar essas matérias com carga horária prática para poder liberar esses
estudantes.  Nesse  sentido  foram  criadas  comissões  nos  campi  para  avaliarem  o
retorno das atividades presenciais. A comissão do campus Baixada Santista já fez duas
reuniões e se reunirá novamente na próxima segunda-feira. A equipe da Reitoria criou
uma comissão para fazer essa avaliação do retorno presencial, que já elaborou um
rascunho de uma minuta com algumas diretrizes que temos que seguir, pensando no
escalonamento.  Mas,  nada  para  agora.  Continuaremos  no  modelo  online  -  ADE;
entretanto, as avaliações, as discussões já iniciaram. Vamos fazer informes periódicos
e frequentes das deliberações destas comissões, tanto da local como da Reitoria. Prof.
Igor comprometeu-se a circular as informações na lista de e-mails para tranquilizar
todos,  e  aqueles  que tiverem alguma preocupação específica  com relação a  essa
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questão do retorno presencial podem procurar a direção ou outros colegas que façam
parte da comissão. 4 - Informes das Câmaras: CEG - Prof. William informou que o
tema de retorno às atividades deve ser apresentado na próxima reunião do CG. O
calendário de solicitações da ProGrad tem sido atendido regularmente. A CEG com os
três cursos já apresentaram as semanas padrão. Os laboratórios já estão com suas
aulas ofertadas, pois todas as unidades fixas dos cursos poderão ser ofertadas em
regime ADE. Houve uma expansão no número de vagas no segundo termo, mas temos
vários docentes ajudando. Sobre o laboratório do quarto termo, já conversamos com
mais dois docentes além do responsável, que podem ajudar nesse número maior de
estudantes. CaEC - Profa. Melissa informou já ter enviado a todos, por e-mail, os
fluxos para as ações de extensão dentro da CaEC até chegar à ProEC. Foi um amplo
processo  que  iniciou  ainda  na  gestão  do  Prof.  Gilberto,  muito  rico  e  de  muito
aprendizado. Ainda vamos ter algumas mudanças. Temos atualmente uma bolsista de
comunicação na CaEC, a Bianca, que, junto com o Lincoln da ProEC estão atualizando
o site da Câmara. Serão disponibilizadas todas as informações relativas à Câmara, as
informações dos projetos, atividades e eventos, e todos podem acionar a Bianca para
esclarecimentos.  O  feedback  dos  colegas  é  muito  importante.  Complementando,
informou que a Bianca conduziu a campanha para aprovação do logo da CaEC e em
breve será divulgado quem ganhou o concurso. CaPGPq - Prof. Fábio Simões iniciou
sua fala registrando parabéns para o Prof. Gustavo e que a condução do departamento
com ele foi bastante exemplar. Não que os anteriores não tivessem sido, mas foi um
processo de amadurecimento muito importante. Desejou boa sorte ao Prof. Vinícius e
colocou-se  à  disposição.  Informes  da  CaPGPq:  a  Pró-reitoria  de  Pós-graduação  e
Pesquisa está solicitando indicações para os prêmios da fundação Band 202. São dois
temas: "Impactos nas mudanças climáticas na produção de alimentos” e “Prevenção de
doenças infecciosas”. Tem um link que foi passado no e-mail e a nossa CaPGPq poderá
fazer duas indicações para cada categoria até dia 23/07. Segundo ponto: na próxima
semana haverá um evento da Capes: “Rumo à próxima avaliação quadrienal: pilares da
pós-graduação”. Recomendou a participação de todos. Tem um link do YouTube e será
realizado de 19 a 22/07/21. 5 - Informes do Departamento - Prof. Vinícius informou
oficialmente aos presentes que o Prof. Gustavo Gregoracci já entrou com o pedido de
exoneração do cargo de chefia. Estamos aguardando os trâmites legais. Aproveitou o
momento  para  deixar  registrado  seu  agradecimento  e  admiração  pelo  Prof.
Gregoracci, com quem aprendeu muito nesses dois anos e meio de trabalho conjunto
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no Departamento. Registrou, também, que o Prof. Gregoracci foi um grande exemplo
de uma pessoa imparcial e paciente. Trabalharam ativamente na abertura do IMar,
onde o Departamento teve um papel importante e muito trabalhoso ; lidaram com
pontos muito sensíveis e alguns ainda estão em aberto, como o Regimento do DCMar.
Sobre  este  instrumento,  preparado  para  apresentação  na  próxima  Congregação,
também foi um processo muito cansativo, exaustivo; discutimos a carga horária de
aulas  do  Departamento.  Foi  uma  gestão  muito  trabalhosa,  fora  o  dia  a  dia  do
departamento. Comprometeu-se a fazer o seu melhor para chegar ao fim da gestão.
Pensamos em chamar uma eleição, mas temos alguns processos que estão correndo e
achamos melhor não prejudicá-los. Agradeceu as várias manifestações no chat, dos
colegas deste colegiado, e no próprio e-mail ao longo dos últimos dias. Na sequência, o
Prof. Igor apresentou o Relatório de Encerramento da Gestão elaborado pelo Prof.
Gregoracci, que elenca as principais realizações. Informou que irá disponibilizar o
relatório para todos. A direção também agradeceu publicamente todo o apoio do Prof.
Gregoracci. Enquanto Chefe do Departamento foi fundamental para a implementação
do Instituto; é uma pessoa que sempre foi muito positiva e que se dedicou a nos ajudar
nessa  nova  organização.  Profa.  Daniela  perguntou  sobre  a  indicação  de  vice-
coordenador quando o Prof. Vinícius assumir. Prof. Igor informou que, em conversa
com  o  Prof.  Odair  e  lendo  o  Regimento,  comentaram  que,  por  mais  que  nos
preocupemos com os detalhes, não há como contemplar tudo. A sugestão dele é que,
quando  não  se  tem  claro  na  letra  do  Regimento,  devemos  seguir  as  instâncias
superiores.  Por  exemplo:  o  campus  Diadema  recentemente  trocou  o  vice-diretor.
Coube ao diretor indicar um novo vice e ele indicou a pessoa de sua livre escolha e a
nova chapa foi homologada pelo campus. Assim, sugeriu que o Prof. Vinícius indique
ao Conselho do Departamento um novo vice, que se faça uma votação, registro em ata,
porque são muitas tarefas para enfrentar sozinho. 6 - Férias Diretor - Prof. Igor,
retomando a fala, informou que a partir do dia 16/07 entrará em período de 15 dias de
férias. Solicitou que todos os documentos para a direção sejam feitos em nome do
Prof. Ítalo que vai substituí-lo. Solicitou, também, o apoio dos colegas ao Prof. Ítalo. 7
- Professores Visitantes - Prof. Ítalo aproveitou para informar que estamos com os
contratos de professores visitantes, praticamente todos, nos meses de encerramento.
Já foram encaminhados os relatórios finais e na última reunião da ProPGPq foram
informados  que  não  há  previsão  para  novas  vagas  em  função  de  restrições
orçamentárias, inclusive ligadas a pessoal. Infelizmente não vamos ter uma renovação
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imediata desses contratos. Na sequência o Presidente dos trabalhos esclareceu que a
apresentação do PPC da Oceanografia -  Processo SEI 011794/2021-42 não
requer deliberação neste momento, então vai entrar como EXPEDIENTE. Agradeceu
antecipadamente a todos os colegas que ajudaram a gerar esse documento. Passou a
palavra ao Prof. Juan Alba que também agradeceu a todos os que estão participando
deste  processo,  em especial  ao Prof.  Wandrey que o  está  conduzindo.  Diante do
impedimento do Prof.  Wandrey,  Prof.  Juan Alba fez  uma apresentação detalhada,
elaborada pelos membros do NDE da Oceanografia, e que se encontra disponível para
consulta nos autos do processo em referência. Foram destacadas as alterações do PPC
de 2018, que foi analisado pela CPAP, o qual foi retomado no final de 2020 com a
criação de um novo grupo e adequação às DCN para os cursos de graduação em
Oceanografia. Encerrada a apresentação, a palavra foi aberta aos demais membros
que participaram da elaboração do trabalho. Prof. Vinícius destacou a importância do
momento em que estamos, com a abertura desse curso no início da Década do Oceano,
além de ser muito propício para atender um cenário em que vários alunos relatam que
eles entram no BICTMar pensando na Oceanografia e se frustram por não ter saída.
Isto  vem junto com a necessidade de diminuirmos a  evasão do curso.  Prof.  Igor
lembrou que no próximo ano vamos completar 10 anos de atuação - início em março de
2012 - vamos fechar a turma 10. Já agendamos uma reunião com as Pró-reitoras de
Graduação (Profa. Lígia, a atual, e a Profa. Isabel, anterior, que acompanhou os passos
de  etapas  passadas).  Os  demais  membros  do  colegiado  se  manifestaram,
parabenizando pelo trabalho que visa ao bem comum. É um anseio dos alunos que
sempre pedem a Oceanografia para seguimento da Graduação. Prof. Juan agradeceu
os cumprimentos e também parabenizou os colegas do grupo anterior, lembrando que
os Profs. Augusto e Camilo foram os precursores do curso de Oceanografia. Foram
registrados muitos cumprimentos no chat e agradecimentos pelos membros do grupo
que  elaborou  o  trabalho.  Temas  como  horas  de  embarque  e  escolha  do  turno
vespertino  foram  amplamente  discutidos  e  esclarecidos,  em  especial,  para  os
representantes  discentes,  grandes  envolvidos  nos  assuntos.  Prof.  Fábio  Simões
levantou as dificuldades de distribuição de horas e turnos de trabalho, lembrando que
os docentes, em sua maioria, são contratados com Dedicação Exclusiva, podendo ter
seus horários remanejados. Entretanto, sempre há que se observar o intervalo entre as
jornadas, visto que, quem trabalha no horário noturno não pode trabalhar no dia
seguinte pela manhã. Prof. Igor arredondou o assunto, colocando que estes temas das
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cargas horárias e turnos de trabalho estão sendo discutidos e continuarão em pauta
para melhores ajustes. O Departamento está se debruçando neste assunto. Ressaltou
as posições dos Profs. Ítalo e Wandrey que vão trabalhar com carga dobrada, até que
tenhamos novos docentes, mas se comprometeu a continuar lutando para conseguir
novas vagas docentes para o IMar. Profa. Liliane lembrou que o que mais pesou na
escolha do turno vespertino foi a possibilidade de os alunos poderem estagiar no outro
período. A incorporação dos aprendizados havidos ao longo do período de pandemia,
com as aulas ADE, também foi discutida e colocada pelos docentes como possível de
ser  agregada  nos  PPCs,  observadas  as  legislações  pertinentes  aos  cursos  de
graduação. ORDEM DO DIA: 1 - Aprovação da Ata da Reunião Ordinária da
Congregação de 20/05/2021: não havendo dúvidas ou questionamentos, a Ata foi
submetida  à  votação  dos  presentes  e  aprovada  com  três  abstenções.  2  -  SEI
125725/2020-34  -  COMITÊ  IGUALDADE  ÉTNICO-RACIAL:  homologar  a
aprovação ad referendum  dos  TAEs Igor  Mantovani  e  Eduardo Fontoura,  e  do
representante estudantil Hytalo de Souza Rosa: as indicações ad referendum foram
homologadas por unanimidade. 3 - SEI 006805/2021-72 - homologar indicação do
Prof. Fábio Simões para a vice-coordenação da CaPGPq: com a saída do Prof.
Ítalo para assumir a vice-direção, a Câmara de Pós-graduação e Pesquisa, por seus
conselheiros, aprovou a indicação do Prof. Dr. Fábio Ruiz Simões para assumir a vice-
coordenação  da  CaPGPq.  Submetida  à  votação  dos  membros  da  Congregação,  a
indicação  foi  homologada com uma abstenção por  conflito  de  interesse.  4 -  SEI
011627/2021-00  -  homologar a indicação ad referendum  dos representantes
para o GT Estágios - Prof. Emiliano e Fernando Pitta: Relembrando, o IMar tem
uma Comissão de Estágio, nomeada por Portaria, com a participação dos Profs. Akio,
Eloy,  Emiliano  e  do  Técnico  Fernando  Pitta.  Todos  os  nossos  estágios  estão
funcionando dentro do SEI, as assinaturas dos termos têm sido feitas de maneira bem
ágil. Na oportunidade, agradeceu ao Pitta que se dispôs, neste momento de férias da
servidora Esmeralda, a ajudar o ISS que ainda está iniciando os lançamentos no SEI.
Em 08 de junho de 2021, a ProGrad solicitou a indicação de representantes do IMar
para comporem um Grupo de Trabalho para revisão dos fluxos e procedimentos para
estágios dos estudantes. Visando ao cumprimento do prazo estabelecido pela Pró-
reitoria, a indicação foi feita ad referendum da Congregação. Levada à votação dos
presentes, a indicação foi homologada com uma abstenção por conflito de interesse. 5
-  SEI  107549/2019-15 -  CAD -  homologar  recondução ad referendum  dos
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representantes Professores Augusto/Fábio Simões e Lúcio/Nancy:  atendendo
solicitação da CAD, lançamos consulta aos Professores Associados da comunidade
IMar. Como os atuais representantes manifestaram interesse em dar continuidade aos
trabalhos no biênio 2021-2023,  e  para atender o prazo estabelecido pela CAD, a
recondução  dos  professores  Augusto  e  Fábio  Simões  (titulares),  Lúcio  e  Nancy
(suplentes) foi aprovada ad referendum da Congregação. Submetidas as indicações à
votação, foram homologadas com quatro abstenções por conflito de interesses. 6 - SEI
011041/2021-37 - Núcleo de Proteção Radiológica - homologar a indicação ad
referendum dos professores Márcio e Sônia: nos termos sugeridos no ofício da
coordenação  do  Núcleo  de  Proteção  Radiológica,  e  considerando  que  não  há
necessidade de o campus indicar representantes pois o Instituto Saúde e Sociedade
não tem mais atividades nessa área de radiação, a Diretoria do IMar houve por bem
indicar  ad  referendum  da  Congregação  os  Profs.  Marcio  Yee  e  Sonia  Tatumi.
Submetidas as indicações à votação, foram homologadas por unanimidade. 7 - SEI
012868/2021-68  -  Concessão  de  título  de  professora  afiliada  à  Mônica
Muelbert - com parecer favorável do Conselho DCMar: o Prof. Igor submeteu à
análise e considerações dos membros da Congregação o pedido de título de professora
afiliada para a Profa. Mônica, nos termos do Art. 175. do Regimento Geral da Unifesp.
O tema foi amplamente discutido, considerando a falta de critérios para aprovação do
título. Prof. Eduardo apresentou links da EPM e do ICT/SJC que divulgam resoluções
que estabelecem um fluxo com critérios mínimos para a concessão. Foi salientado
pelos presentes que tais documentos, emitidos em 2019, são anteriores ao Regimento
Geral em vigor, o qual apresenta quatro pontos bastante objetivos. Como as dúvidas se
mantiveram, o Presidente dos trabalhos propôs a criação de um Grupo de Trabalho
para estabelecer os regramentos e, com a concordância dos presentes, submeteu à
votação,  considerando A)  favoráveis;  B)  abstenções;  C)  contrários.  A  proposta  foi
aprovada com 18 votos favoráveis (A) e três abstenções (B). Na oportunidade, o Prof.
Eduardo se ofereceu para participar do GT. A Direção fará a consulta ao colegiado,
como habitualmente. Na sequência, levando em conta que a concessão de título de
professora afiliada à Profa. Mônica Muelbert, que há dois anos atua como Professora
Visitante no IMar,  preenche todos os  requisitos  do Regimento Geral  em vigor,  o
Presidente  dos  trabalhos  submeteu  à  votação,  considerando  A)  favoráveis;  B)
abstenções; C) contrários. A proposta foi aprovada com 21 votos favoráveis (A). 8 -
SEI  011074/2021-87  -  Regimento  do  Instituto  do  Mar  -  apreciação  das
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sugestões da Procuradoria Federal: o Prof. Igor esclareceu aos presentes que as
observações da Procuradoria Federal destacam, em sua maioria, pequenos detalhes de
forma e  ajustes  ao  Regimento  Geral.  Porém,  na  leitura  das  últimas  versões  dos
documentos dos Institutos e do campus, ficou constatado que deixamos de incluir na
composição da Congregação o Coordenador do Observatório do IMar, visto que hoje o
Diretor do Instituto acumula esta atribuição. A versão atual do Regimento do IMar não
contempla esta informação, mas terá de ser atualizada oportunamente. Analisado o
assunto,  os presentes entenderam ser adequado colocar em votação,  na presente
reunião, a inclusão do Coordenador do Observatório no texto  que está sendo
enviado para o Consu, evitando posterior retrabalho. Prof. Igor submeteu à votação,
considerando A) favoráveis; B) abstenções; C) contrários. A proposta de inclusão do
texto foi aprovada com 20 votos favoráveis (A). Na sequência, foram apresentadas as
sugestões  da Procuradoria  Federal  e  colocadas em votação,  por  contraste,  sendo
aprovadas por unanimidade. 09 - SEI 009509/2021-23 - Regramento subsidiário
do  IMar  para  a  CEF  -  Comissão  de  Espaço  Físico.  Criação  de  Grupo  de
Trabalho: Prof. Igor fez uma retrospectiva do tema espaço físico, sempre objeto de
muitas dúvidas. Relatou que, recentemente, a Comissão de Espaço Físico - CEF foi
ampliada  para  ter  o  mesmo número de  componentes  do  IMar  e  do  ISS e  ela  é
capitaneada pelo diretor do campus, visto que a CEF é um órgão assessor do Conselho
de Campus. Dentro desse processo todo de renovação da comissão, eles fizeram e
aprovaram o seu Regimento que foi enviado para os membros deste colegiado com os
anexos da convocação desta reunião. Naquele momento de construção do Regimento,
muitos colegas aqui do IMar colaboraram. Entretanto, a comissão entendeu que deve
haver  um  Regimento  da  comissão  do  campus,  que  ele  é  soberano,  dando  a
possibilidade para cada Instituto ter um regramento próprio para questões específicas,
de como se faz a distribuição, como lidar com seus espaços físicos visto que o Instituto
do Mar e o ISS têm formas de trabalhar diferentes por questões históricas e por
questões culturais. Várias das sugestões que foram aportadas, o Prof. Odair informou
que a comissão entendeu que não caberiam à CEF, e sim para esses regramentos
específicos dos Institutos. Foi aprovado o Regimento da CEF no Conselho de Campus e
o processo foi encaminhado para o Instituto do Mar definindo que nós criemos esse
regramento subsidiário específico do IMar. Informou, também, que nós temos um
compilado de todas as sugestões que foram aportadas para o Regimento da CEF e não
incluídas. Esses dados precisam ser tratados e colocados na forma de regramento. Na
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sequência, será aberta uma consulta pública. Para tanto, vamos montar um Grupo de
Trabalho - GT. Depois de elaborado o texto e realizada a consulta pública, o material
deverá  retornar  à  Congregação  para  análise.  Talvez  sejam  necessárias  reuniões
extraordinárias. Prof. Fábio Simões pediu a palavra e comentou que foi indicado pela
CaPGPq para a Comissão de Espaço Físico e, até hoje, nunca foi chamado, ao que o
Prof. Igor esclareceu que, depois de aprovado o Regimento, a Comissão não se reuniu.
Passou a palavra ao Prof.  Ítalo que fez um compilado do Regimento da CEF e o
apresentou  de  forma  bastante  didática.  Com  essa  apresentação,  se  confirmou  a
necessidade de representantes das Câmaras, TAEs, discentes de graduação e da pós-
graduação. Esclareceu que os regramentos subsidiários dos Institutos serão a base
para as  deliberações da CEF.  Na sequência,  surgiram dúvidas  quanto aos  atuais
representantes do IMar na Comissão de Espaço Físico do campus, que foram indicados
no  final  do  ano  passado  e,  diante  das  colocações  individuais,  não  participaram
adequadamente das reuniões da CEF que levaram à aprovação do Regimento do
campus. Importante destacar que o Prof. Fábio Simões nunca foi chamado para uma
reunião; Prof. Magno participou de duas ou três; Profa. Liliane só foi chamada numa
reunião em que havia um caso de docentes do IMar; Prof. William somente uma;
Profas. Juliana e Elen não foram chamadas. Ante estes fatos, Prof. Igor manifestou-se
no sentido de esclarecer com o Prof. Odair como foi feita a aprovação do Regimento no
Conselho de campus, sendo que estava na reunião de aprovação mas não participou do
processo  de  construção  desse  instrumento.  Vai  consultar  para  saber  por  que  os
membros aportados pelo IMar não foram chamados a participar. Independente disso,
precisamos criar um GT para definir nossas regras específicas. O Prof. Igor propôs que
seja aberta consulta para criar este Grupo de Trabalho. Precisamos definir quantas
pessoas, o prazo para formatar o documento e abrir para consulta pública. Como o
objetivo  é  compilar  dados  que  já  estão  registrados,  Prof.  Igor  sugeriu  lançar
imediatamente um e-mail de consulta aos interessados para, na segunda-feira, 19, ser
montado o GT e já começarem a trabalhar. Depois de amplamente debatido, ficou
decidido que seria um apropriado um grupo com três a cinco membros, e um prazo de
três semanas para formatação dos dados iniciais,  sem prejuízo de este prazo ser
dilatado, caso necessário. Desta forma, por volta de 06 de agosto poderá ser aberta a
consulta pública e, na próxima reunião desta Congregação, dia 19 de agosto, poderão
ser apresentadas as primeiras informações. Na sequência, foi colocada em votação a
criação de um grupo de trabalho para iniciar o processo de construção do
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regramento subsidiário do IMar  para comissão de espaço físico,  solicitação de
manifestação de interesse pela comunidade para integrar o GT com sugestão de três a
cinco membros. Feita a votação por contraste, foi aprovada por unanimidade. Antes de
encerrar a reunião, o Prof. Igor fez questão de comunicar a todos que acabara de
receber uma mensagem por WhatsApp do Prof. Akio Sakurai: às 12h49 - “Olá meu
amigo, sigo internado agora em hospital de recuperação conforme pedido médico.
Abraço”. Esta mensagem é, para todos, motivo de comemoração. O susto foi grande o
Akio é uma peça fundamental do IMar, como cada um é, mas todos temos grande
apreço por ele. Uma notícia maravilhosa. Agradeceu a todos que se manifestaram ao
longo desse período tão delicado e continuamos torcendo pela plena recuperação.
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
19 DE AGOSTO DE 2021.

 
 

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

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

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