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Ata 10/2022 

Aos trinta e um dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, às 8h30, por meio de 
videoconferência, reuniu-se o Comitê Gestor Nacional dos Laboratórios de Ensino Flutuantes – 
CNG/LEF, contando com a presença do Prof. Dr. Luiz Carlos Krug, Coordenador do PPG-Mar, Prof. 
Dr. Abílio Soares Gomes, da Universidade Federal Fluminense - UFF, Prof. Dr. Alex Costa da Silva, 
da Universidade Federal de Pernambuco - UFPE, Prof. Dr. Raphael Mathias Pinotti, da 

Universidade Federal do Rio Grande – FURG e do Prof. Dr. João Luiz Baptista de Carvalho, da 
Universidade Federal do Maranhão – UFMA, para tratar da pauta, que consta a seguir: 1. 
Proposta de orçamento para 2023; 2. Alternativas para financiamento das atividades dos LEF; 3. 
Participação dos LEF no Ocean Literacy Dialogues; e 4. Assuntos gerais. Aberta a sessão, o 
coordenador colocou em debate a proposta de orçamento de custeio e aquisição de 
equipamentos para os LEF para o ano de 2023, cuja minuta já fora previamente examinada pelos 
integrantes do CNG. Foi destacado que integram a proposta os recursos necessários para 

pagamento da tripulação, custeio e aquisição dos equipamentos de convés para os quatro LEF. 
Além disso, a proposta também inclui valores para o financiamento das atividades do CNG, do 
Programa de Apoio à Atividade Embarcada – PAAE e para a impressão do material didático a ser 
distribuído entre os estudantes embarcados, os quais serão destinados à FURG, instituição que 
coordena o CNG. No total, a proposta prevê a necessidade de R$ 24.654.904,20 para o exercício 
de 2023. Feitos os esclarecimentos, a proposta foi aprovada pelos presentes, a qual será 
remetida ao Comitê Estratégico, que uma vez estando de acordo fará o seu encaminhamento ao 

MEC. Dando seguimento aos assuntos constantes da pauta, o coordenador passou a palavra para 
o Prof. João Luiz, que deu a conhecer as tratativas que estão em curso com a Petrobrás para que 
o CM II passe a atuar, inicialmente por 18 meses, como embarcação de apoio as atividades de 

perfuração de novos poços na costa da Região Norte, na eventualidade de algum evento de 
potencial dano ambiental. Foi esclarecido que o CM II passará por uma série de modificações e 
colocação de novos equipamentos, o que possibilitará a ampliação das práticas de formação dos 

estudantes. Como o LEF será acionado somente em caso de evento com risco ambiental, as 
atividades de formação de estudantes terão continuidade normal. O tema foi amplamente 

debatido pelos presentes, sendo esclarecido que o acordo entre a UFMA e a Petrobrás será 
custeado com recursos de investimentos em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação - PD&I dos 
contratos de Concessão, Cessão Onerosa e Partilha da Produção às empresas petrolíferas, fundo 
administrado pela ANP. Debatido o tema, houve o entendimento que este tipo de acordo poderia 
ser estendido para todos os demais LEF, o que dependeria de uma ampla negociação com a 
Petrobrás e ANP. Ficou acordado que será requerida uma reunião conjunta do CNG com o Comitê 
Estratégico, visando debater o tema. Na sequência, foi colocado em pauta a participação do LEF 

CM III no Ocean Literacy Dialogues, evento que ocorrerá na cidade de Santos, SP, entre 8 e 15 de 
outubro, oportunidade em que seria visitado por estudantes e comunidade. O Prof. Abílio 
informou que terá de consultar o cronograma de embarques definido para o período, mas que 
acredita que seja possível a participação do CM III no evento em questão, o que será informado 



posteriormente. Como nenhum tema foi colocado para debate em assuntos gerais, a reunião foi 
encerrada às 10h, sendo lavrada a presente ata, que é assinada por todos os integrantes do 
CGN/LEF. 
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