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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DO
INSTITUTO DO MAR (IMar) - CAMPUS BAIXADA SANTISTA DA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO REALIZADA EM 02 DE
AGOSTO DE 2021

Aos dois dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, às 9h10min, em reunião não
presencial,  por  videoconferência  em  plataforma  virtual  -  link  de  acesso:
https://meet.google.com/vmh-cmii-gso,  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:
Adriana  Barioni,  André  Luiz  Vizine  Pereira,  Augusto  Cesar,  Camilo  Dias  Seabra
Pereira,  Eduardo  Dellosso  Penteado,  Elen  Aquino  Perpétuo,  Emiliano  Castro  de
Oliveira, Fábio Ruiz Simões, Fernando Fernandes Mendonca, Ítalo Braga de Castro,
José  Juan  Barrera  Alba,  Juan  Carlos  Ramirez  Mittani,  Juliana  Petermann Moretti
Pelissari, Liliane Janikian Paes de Almeida, Lúcio Leonel Barbosa, Melissa Vivacqua
Rodrigues, René Rojas Rocca, Ronaldo José Torres, Vinícius Ribau Mendes, William
Remo Pedroso Conti. Justificaram ausência: Cledson Akio Sakurai que foi substituído
por William Remo Pedroso Conti, Daniela Milstein que foi substituída por Emiliano
Castro  de  Oliveira,  Fábio  Ruiz  Simões  (docente)  que  foi  substituído  por  Gyrlene
Aparecida  Mendes  da  Silva,  porém Gyrlene  Aparecida  Mendes  da  Silva  também
justificou e foi substituída por Bruno Leite Mourato, Nancy Ramacciotti de Oliveira
Monteiro que foi substituída por Magno José Alves, Paula Christine Jimenez que foi
substituída por Fábio Ruiz Simões, Renata de Faria Barbosa que foi substituída por
Ronaldo  José  Torres.  Justificaram  ausência  e  não  foram  substituídos:  Fernando
Henrique Berte da Silva, Fernando Ramos Martins. Não justificaram ausência: Ana
Carolina Kiyama Correa, Bruno Leite Mourato, Magno José Alves, Marcelo de Oliveira
Rocha,  Ulisses  Colares  de  Andrade.  Participaram  da  reunião  como  convidados:
Marcelo da Silva Paes Siqueira, Wandrey de Bortoli Watanabe. Tendo os senhores
conselheiros registrado a frequência e sendo constatado quórum com 21 presentes, o
Presidente  dos  trabalhos,  Prof.  Dr.  Igor  Dias  Medeiros,  iniciou  a  Reunião
Extraordinária da Congregação do Instituto do Mar,  às 09h10, realizada por
videoconferência, conforme agendado pelo instrumento de convocação. Recepcionou
os presentes e iniciou a ORDEM DO DIA, com PAUTA ÚNICA - Aprovação do parecer
emitido pela CEG-IMar e do PPC do curso de Oceanografia. O Projeto Pedagógico do
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Curso de Oceanografia já foi apresentado na reunião de julho desta Congregação,
como Expediente e, tanto o Parecer do NDE quanto a última versão do projeto foram
encaminhados  aos  membros,  previamente,  com  a  convocação  para  esta  reunião.
Passou a palavra ao Prof. Wandrey, que compartilhou a apresentação que já tinha sido
feita na CEG. Um trabalho detalhado, mostrando a linha do tempo das ações que
envolveram o projeto do curso de Oceanografia desde 2011. Porém, desde 2007 já
existem documentos que se referem à aprovação do curso. Discorreu sobre a visão do
grupo que elaborou o projeto, sobre as discussões com a CPAP que esclareceram
dúvidas e levaram à melhor elaboração do estudo, como carga horária, turno, estudos
de evasão por alta carga horária, ações extensionistas e formato. Ressaltou que a
Oceanografia se comporta como uma ciência interdisciplinar com aplicação para a
sociedade. Os trabalhos foram retomados, em ritmo constante, no final de 2020, com
prazo máximo para envio do PPC novo à CPAP até 31 de agosto. Como neste caso do
PPC da Oceanografia será necessária a autorização do MEC, cujo prazo para entrada
no sistema e-MEC é em setembro, a CPAP solicitou que déssemos entrada até final de
julho. Encerrada a apresentação do Prof. Wandrey, o Presidente dos trabalhos passou
a palavra ao Prof. William para detalhamento sobre o Parecer favorável emitido pela
CEG.  Prof.  William  esclareceu  que  o  Parecer  considerou  quatro  aspectos:  1.  o
alinhamento do curso com o Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI, visto que,
desde o PDI 2011-2015 já estava apontada a abertura do curso de Oceanografia;
aparece  também  no  PDI  2016-2020  e  no  recém  aprovado  PDI  2021-2025;  2.
articulação do curso com o Projeto Pedagógico Institucional - PPI; 3. articulação com o
Projeto Político Pedagógico -  PPP da Unidade Universitária; e 4. conformidade do
curso com as respectivas Diretrizes Curriculares Nacionais - DCN. Assim sendo, a CEG
considerou  o  mérito  acadêmico  da  abertura  do  curso  e  aprovou  o  Parecer  em
16/08/2021, conforme documento previamente distribuído para conhecimento de todos
os membros deste colegiado. Encerradas as apresentações, Prof. Igor abriu a palavra.
Não havendo dúvidas nem comentários adicionais,  Prof.  Igor apresentou a Ata de
Reunião do Consu, de 14 de março de 2007, que aprova a criação do Instituto de
Ciências do Mar e Meio Ambiente e ressalta que o projeto enviado ao MEC apresentou
os seguintes cursos: Engenharia Portuária, Engenharia de Pesca, Engenharia do Meio
Ambiente,  Oceanografia  e  o  College  em Ciências  do  Mar.  Este  foi  um primeiro
movimento de criação do nosso Instituto com esses cursos. Esclareceu que, de 2007 a
2011, houve um processo de reformulação do curso, capitaneado pelo Prof.  Nildo
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Batista. Com os primeiros colegas que foram contratados por concurso: Professores
Augusto, Camilo, Caio, Eduardo, Rodrigo Choueri, Akio, Robson (que era temporário),
formou-se o grupo que iniciou os estudos para implementação do Instituto e ajuste dos
cursos. Agora, estamos resgatando o planejamento inicial. Como relatado pelo Prof.
Wandrey em sua retrospectiva, o último movimento havia sido em 2018; a CPAP fez
alguns apontamentos  mas,  na época,  a  Reitoria  entendeu que o  momento social-
político do país não era favorável para a abertura de novos cursos de graduação. O
projeto foi interrompido mais uma vez. O grupo pegou, agora, aquele projeto de 2018,
alinhou com as DCN, fez este trabalho que o Prof. Wandrey apresentou muito bem,
mas  havia  dúvidas  de  como  a  Reitoria  iria  ver  o  processo  no  atual  momento.
Considerando que o grupo estava cumprindo o cronograma dos trabalhos, segundo o
objetivo de abrirmos o curso já no próximo ano (2022),  Professores Igor e Odair
conseguiram uma reunião com os pró-reitores de graduação. Relatou que na última
quinta-feira, dia 15, foi realizada uma reunião com os pró-reitores (Profa. Ligia e Prof.
Maurício)  e  ex-pró-reitora  (Profa.  Isabel)  que  acompanhou  de  perto  todos  os
movimentos de 2018 e anteriores, além da diretoria local, para tratar de um projeto
sólido, alinhado aos PDI/PPI. Ficou claro que a Oceanografia se trata de um projeto do
Instituto,  e  não  de  um  grupo,  e  que  está  em  nossos  planejamentos  desde  os
primórdios. Quanto às nossas dúvidas operacionais, as pró-reitoras entendem que a
CEG tem autonomia para adotar todas as providências, visto que agora somos um
Instituto devidamente constituído. Desta forma, ações como quem vai instituir o NDE,
a Comissão de Curso, nomear o Coordenador poderiam ser conduzidas pela Câmara de
Graduação. Porém, a Profa. Ligia ficou de consultar os regimentos e nos informar este
fluxo correto para este momento inicial. Houve uma preocupação por parte da Profa.
Isabel quanto ao cumprimento de prazos do SISU, com a abertura do curso para o
próximo  ano.  Isto  não  se  aplica  ao  IMar  porque  os  alunos  que  vão  entrar  na
Oceanografia serão egressos do BICTMar. Sobre passar no Consu, teoricamente não
precisaria. Em virtude do tempo decorrido, desde 2007, e citado novamente em 2011,
o Prof. Igor informou que ele e o Prof. Odair entenderam que seria mais polido manter
este trâmite, passando pelo Conselho Universitário. O projeto vai passar pela CPAP -
precisa aprovação do MEC por ser curso fora da sede, que é a cidade de São Paulo. O
prazo do MEC é de até 500 dias, o que poderia inviabilizar o início do curso em março
de 2022. Já estamos monitorar e entender os prazos que o MEC está praticando para
estas  aprovações.  Se  necessário,  vamos  pedir  o  apoio  da  Reitoria  para  gestões
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políticas. Ficou claro na reunião que veem o projeto com muito bons olhos, veem a
consolidação do Instituto do Mar como um processo muito ponderado, muito bem
discutido. Ressaltou que fomos prudentes em não abrir o curso na última vez em que
houve o planejamento para início da Oceanografia. Prof. Igor enfatizou que ele e o
Prof. Odair assumiram que poderão abrir o curso no próximo ano e formar a primeira
turma com o atual corpo docente e atual estrutura física. Isto não significa que não
vão lutar por mais vagas docentes e melhoria de infraestrutura e espaço físico, como já
estão fazendo com os cursos existentes. Destacou que Profs. Ítalo e Wandrey ficarão
sobrecarregados neste primeiro momento, e estão cientes do fato. Registrou, ainda, na
reunião, que os demais colegas também concordaram em aliviar a carga dos Profs.
Ítalo e Wandrey nos outros cursos para que possamos ter uma distribuição igual de
trabalho e viabilizar a abertura da Oceanografia, com condições de formar a primeira
turma com o nosso grupo atual.  Ficou muito  claro naquela  reunião que teremos
aprovação e apoio das pró-reitoras nos Conselhos Centrais.  Encerrada sua fala,  o
Presidente dos trabalhos abriu a palavra. Prof. Ítalo registrou que o compromisso
citado foi assumido e que está disposto a aceitar o aumento da carga horária em prol
do  curso.  Prof.  Ronaldo  Torres  parabenizou  o  grupo  e  ressaltou  que  ficou  bem
interessante a proposta, com plenas condições de ser aprovada. Destacou que, como
oceanógrafo,  não  teve  esse  contato  com  a  área  social,  o  que  considera  muito
importante,  um grande  diferencial.  Não  havendo  mais  comentários,  o  Presidente
colocou em votação o Parecer emitido pela CEG, considerando as opções a) favorável;
b)  abstenção;  c)  contrário,  que foi  aprovado com uma abstenção por  conflito  de
interesse. Na sequência, foi colocada em votação a aprovação da abertura do curso de
Oceanografia,  considerando  as  opções  a)  favorável;  b)  abstenção;  c)  contrário,  e
aprovada  por  unanimidade.  Prof.  Igor  encerrou  a  reunião  parabenizando  e
agradecendo a todos por mais esta conquista do Instituto, com a aprovação do curso
de Oceanografia. 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 - Instituto do Mar (IMar)- Campus Baixada Santista 
 Sueli de Amorim Chaves de Freitas

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