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Ata 03/2020 

Aos onze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, às 9h, por meio de videoconferência, 
reuniu-se o Comitê Gestor Nacional – CGN dos Laboratórios de Ensino Flutuantes – LEF, 
contando com a presença do Prof. Dr. Abílio Soares Gomes, da Universidade Federal 
Fluminense - UFF, Prof. Dr. Alex Costa da Silva, da Universidade Federal de Pernambuco - UFPE, 
Profa. Dra. Eunice da Costa Machado, da Universidade Federal do Rio Grande - FURG, Prof. Dr. 

Danilo Francisco Corrêa Lopes, da Universidade Federal do Maranhão – UFMA, e Prof. Dr. Luiz 

Carlos Krug, Coordenador do Comitê Executivo para a Formação de Recursos Humanos em 
Ciências do Mar - PPG-Mar, para tratar dos temas constantes na pauta previamente enviada 
aos presentes, a saber: relatório de atividades de 2020; planejamento das atividades de 2021; 
situação dos convênios entre as instituições detentoras da posse dos LEF e as instituições 
usuárias; e assuntos gerais..Aberta a sessão, os presentes a reunião fizeram um breve relato da 
situação dos LEF. A Profa. Eunice informou que em razão da pandemia de COVID-19 o CM I não 

realizou embarques em 2020, afirmando que o Comitê Gestor Regional tem realizado reuniões 
frequentes para tratar de temas relacionados aos futuros embarques. O Prof. Danilo informou 
que o CM II realizou recentemente alguns embarques com estudantes para atender os 
formandos de 2020.O Prof. Abílio informou que o CM III, que foi entregue no início do ano, está 
passandopor melhorias, não tendo realizado embarques até o presente em razão da pandemia 
de COVID-19. O Prof. Alex destacou que o CM IV foi entregue a cerca de um mês, estando em 
andamento os procedimentos necessários a regularização da embarcação junto a Capitania dos 

Portos de Recife. Feitos os esclarecimentos, ficou definido que os representantes de cada 
região deverão elaborar e encaminhar a coordenação do PPG-Mar, até final de janeiro, o 

relatório de 2020 e o planejamento de 2021. Na sequência, o Prof. Krug esclareceu que o PPG-
Mar, em reunião realizada no último dia nove do corrente, encaminhou pela reinserção do CGN 
em seu escopo, uma vez que a desvinculação da experiência embarcada da ação Formação de 
Recursos Humanos em Ciências do Mar, que integra o Plano Setorial para os Recursos do Mar – 
PSRM, traz dificuldades para o seu desenvolvimento. Esclareceu, ainda, que em recente reunião 
realizada entre os reitores das universidades que detêm a posse dos LEF, foi encaminhada a 

constituição de um novo comitê, composto por estes dirigentes e representação da SECIRM, 
que terá por finalidade tratar de questões estratégicas, em especial aquelas relativas ao custeio 
dos LEF. Após debaterem o tema, houve consenso entre os presentes que a iniciativa do PPG-
Mar foi positiva, razão pela qual se manifestaram em favor da sua implementação. Em face 
deste entendimento, e visto que o PPG-Mar está em processo de discussão de seu Plano 
Nacional de Trabalho para o quadriênio 2021-2024, decidiram encaminhar sugestões atinentes 
a experiência embarcada, a saber: Meta - Apoiar as ações de experiência embarcada de 

estudantes da área de Ciências do Mar; Ações - 1. Dar continuidade ao Comitê Gestor Nacional 
- CGN, que tem finalidade propor diretrizes gerais para o uso, operação, financiamento e 
conservação dos LEF; 2. Promover o aperfeiçoamento do modelo de gestão dos LEF; 3. Dar 
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continuidade ao Programa de Apoio à Atividade Embarcada (PAAE); 4. Promover atividades de 
capacitação para docentes e técnicos envolvidos com experiência embarcada; 5. Identificar 
fontes de financiamento (públicas e privadas) para custeio dos LEF; e 6. Avalizar as solicitações 
de óleo diesel marítimo para atividades de experiência embarcada. Dando seguimento a 
sessão, foi relatado pelos presentes o estágio atual dos convênios de cooperação,a serem 
estabelecidos entre as instituições líderes de cada região e as usuárias dos LEF, ficando patente 
que ainda há muito por fazer, uma vez que são instrumentos que têm uma tramitação 

individualizada, com procedimento administrativo complexo. Nada mais havendo a tratar, a 
sessão foi encerrada às 11h, sendo lavrada a presente ata, que é assinada por todos os 
presentes. 
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