
Ata da 241ª Reunião Ordinária da Congregação - 2020 – fls. 1. 

ATA DA DUCENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1 

ANO DE DOIS MIL E VINTE DA CONGREGAÇÃO DO INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 2 

DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. Aos dezenove dias do mês de junho 3 

de dois mil e vinte, às nove horas, através da ferramenta Zoom, realizou-se virtualmente, 4 

em caráter excepcional, devido à conjuntura de afastamento físico exigido pela 5 

Pandemia de Covid-19, a Reunião Ordinária da Congregação, sob a Presidência do 6 

Diretor, Professor Doutor Sergio Luiz Monteiro Salles Filho, e com a presença dos 7 

seguintes membros: Professores Doutores Márcio Antonio Cataia, Alfredo Borges de 8 

Campos, Raul Reis Amorim, Flávia Luciane Consoni de Mello, Roberto Greco, Ricardo 9 

Perobelli Borba, Ticiano José Saraiva dos Santos, Ruy de Quadros Carvalho, Maria José 10 

Maluf de Mesquita, Emilson Pereira Leite, Carlos Roberto de Souza Filho, Vicente Eudes 11 

Lemos, os representantes discentes Leticia Corrêa, Ygtea Ciriano e Felipe Lopes 12 

D’Attoma, os representantes dos servidores técnicos e administrativos Dailto Silva e 13 

Érica Martini Tonetto. O senhor presidente explicou que não houve justificativas de 14 

ausência. Iniciou a reunião pelo Expediente, com os seguintes informes: a) Indicação 15 

dos Profs. Marcos César Ferreira e Francisco Ladeira como membros, titular e suplente 16 

respectivamente, para representação do DGEO na Comissão de Gestão de Laboratórios 17 

do IG e b) Indicação dos Profs. Ricardo Castillo e Claudete Vitte como membros, titular 18 

e suplente respectivamente, para representação do DGEO na Comissão de Pesquisa 19 

do IG. A seguir colocou em votação os itens 1 a 15 e 17 a 19 da pauta principal e 20 

suplementar. Itens aprovados. O senhor diretor explicou que o item 16 ficou para ser 21 

discutido ao final da reunião, pois trata-se da versão preliminar para discussão do Plano 22 

de Retorno às atividades presenciais do Instituto de Geociências. O senhor diretor frisou 23 

que a versão preliminar do plano de retorno foi elaborada após muitas reuniões para 24 

apresentação e discussão do tema, entre as comissões internas do Instituto, tais como 25 

Graduação, Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão, Biblioteca, além das áreas 26 

administrativas e laboratórios. O senhor diretor associado ressaltou que todas as 27 

propostas apresentadas foram balizadas pela proposta geral de retorno da Unicamp. As 28 

propostas das comissões foram discutidas de forma ampliada na comunidade do 29 

Instituto por meio de reuniões abertas à participação de docentes, não docentes e 30 

representantes estudantis de graduação e pós-graduação e que as próprias reuniões do 31 

Conselho Interdepartamental e da Congregação que trataram deste assunto foram 32 

abertas à comunidade. As comissões e a direção realizaram consultas para identificar a 33 

necessidade de aulas presenciais, uso de laboratórios, grupos de risco, horizonte 34 

temporal de atividades presenciais, dentre outros temas relevantes para definir o Plano 35 
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de Retorno. O senhor diretor iniciou a apresentação do  documento, organizado em um 36 

item de diretrizes gerais e mais as seguintes frentes convergentes: graduação, pós-37 

graduação, pesquisa, extensão, biblioteca, administrativo, TICs, docentes, preparação 38 

dos ambientes físicos. Após a apresentação do documento foi novamente manifestada 39 

pelos diretores a preocupação  com a preservação da saúde da comunidade e a 40 

manutenção, dentro do possível, das atividades acadêmicas e administrativas do 41 

Instituto. Após discussão da plenária, os senhores diretores explicaram e enfatizaram 42 

novamente as principais diretrizes do plano, reforçando que o Plano de retorno tem 43 

como princípio a preservação da saúde da comunidade e a manutenção, dentro do 44 

possível, das atividades acadêmicas e administrativas. O diretor colocou o documento 45 

em votação (item 16). Aprovado. Nada mais havendo a ser tratado na reunião, o Senhor 46 

Presidente declarou encerrados os trabalhos e, para constar, a secretária Camila 47 

Medeiros Aguilar lavrou a presente ata. Campinas, nove de dezembro de dois mil e vinte. 48 


