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Ata 05/2021 

Aos quinze dias do mês de julho de dois mil e vinte e um, às 16h, por meio de videoconferência, 
reuniu-se o Comitê Gestor Nacional – CGN dos Laboratórios de Ensino Flutuantes – 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, Profa. Dra. Eunice da Costa Machado, da 

Universidade Federal do Rio Grande – FURG e Prof. Dr. Danilo Francisco Corrêa Lopes, da 
Universidade Federal do Maranhão – UFMA, para tratar da tratar da gestão dos Laboratórios de 
Ensino Flutuantes. Presentes, como convidados, a Sra. Liliana Vieira de Barros, Pró-Reitora de 
Gestão Administrativa (PROGEST/UFPE), Sr. Daniel Cavalcanti Pereira do Lago de Medeiros, Pró-
Reitor de Planejamento Orçamentário e Finança (PROPLAN/UFPE), Sr. João Gabriel Teixeira de 
Figueiredo (PROGRAD/UFPE), Prof. Dr. Fernando Antônio do Nascimento Feitosa (UFPE), Prof. 
Dr. Pedro Augusto Mendes de Castro Melo (UFPE), Sra. Danielle Anizia Silva (Fundação de Apoio 

ao Desenvolvimento da UFPE), Profa. Dra. Fernanda Maria Ribeiro de Alencar (UFPE), Prof. Dr. 
Arthur Ayres Neto (UFF), Reitor Prof. Dr. Natalino Salgado Filho (UFMA), Prof. Dr. Walber Lins 
Pontes (UFMA), Adv. José Eugenio Serra Muniz (UFMA), Adv. Suelen Cipriano Milhomem 
Dantas (UFMA), Prof. Dr. Marcelo Henrique Lopes Silva (UFMA). Aberta a sessão, o Prof. Alex, 
que propôs a reunião, fez uma breve contextualização do tema, passando, na sequência, a 
palavra aos representantes da UFF, que foram convidados para expor o modelo de gestão 
adotada para o LEF Ciências do Mar III. O Prof. Arthur relatou a sua experiência no tema, 

adquirida no período anterior ao ingresso na carreira docente, quando atuou embarcado em 
atividades relacionadas com o setor de petróleo e gás, enfatizando a complexidade da gestão 

de meios flutuantes. Relatou, que a par desta realidade, o Comitê Gestor Local – CGL optou por 
selecionar, através de processo licitatório, uma Organização Social – OS para atender as 
necessidades do CM III, destacando aspectos relacionados com a contratação da tripulação, 
manutenção de equipamentos, suprimento de materiais e outros. Enfatizou o papel do gerente 
de operações, responsável pela interlocução entre o CGL e a OS, que embora contratado pela 

OS atende aos interesses da UFF. O Prof. Abílio destacou a importância da atuação do CGL, 
colegiado que precisa encontrar com presteza soluções para eventuais problemas surgidos com 
o LEF. Na sequência, os representantes da UFPE e da UFMA solicitaram esclarecimentos 
adicionais sobre o processo licitatório realizado pela UFF, em particular sobre os detalhes do 
termo de referência utilizado. Os presentes debateram a prestação deste tipo de serviço por 
empresas privadas que atuam no setor, sendo destacado pelos representantes da UFMA as 
dificuldades que a instituição enfrenta para a execução de qualquer serviço que não esteja 

expressamente discriminado no contrato. Foi debatida a possibilidade de utilização das 

fundações de apoio para a prestação destes serviços, ficando patente, embora haja alguns 
aspectos que precisam de esclarecimento, em particular a contratação do pessoal embarcado, 
que é uma opção que pode ser utilizada. Ainda que aventada, a possibilidade de utilização do 
Instituto do Mar para esta finalidade não foi aprofundada, à medida que os presentes não 



dispunham de maiores informações sobre esta organização recentemente instituído no âmbito 
do CNPq. Após amplo debate, os representantes da UFPE e da UFMA decidiram analisar a 
possibilidade de realizar um processo conjunto para seleção de uma empresa ou outra 
organização para a prestação de serviços necessários ao cumprimento das finalidades dos LEF 
CM II e CM IV. Em razão do tempo prolongado de reunião, os presentes decidiram pelo seu 
encerramento, às 18h10, ficando acordado que novos encontros serão realizados para debater 
o tema da gestão dos LEF, sendo lavrada a presente ata, que é assinada por todos os 
integrantes do CGN/LEF. 
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