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Ata 06/2021 

Aos doze dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, às 14h, 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 possibilidade de participação na rede All-Atlantic Floating 
University. Presentes, como convidados, o Prof. Dr. José Henrique Muelbert (FURG) e o Prof. Dr. 
Luis Menezes Pinheiro (Universidade de Aveiro/Portugal). Aberta a sessão, o Prof. Muelbert fez 
uma breve explanação da motivação e da proposta de criação de uma rede de cooperação, o que 

possibilitaria o intercâmbio e compartilhamento de boas práticas entre programas já em 
atividade e outros que venham a ser criados, segundo termo de referência disponibilizados 
previamente aos membros do CGN. A criação da rede é uma ação do projeto All AtlaNtic 
Cooperation for Ocean Research and Innovation (AANChOR) e visa suprir uma das lacunas 
mencionadas na Declaração de Belém, que identificou as necessidades de capacitação no 
entorno do Atlântico. O Prof. Luis Pinheiro, que está à frente desta iniciativa, expôs detalhes 
adicionais da proposta, salientando que se trata de uma rede de cooperação entre programas 

em curso no Atlântico, já financiados, que permita uma visão integrada do treino de mar no 
Atlântico, exploração de complementariedades, identificação de lacunas e a promoção de 

mobilidade de participantes da rede. Não há previsão de aporte ou recebimento de recursos 
financeiros para custear tempo de navio, embora haja a possibilidade de captação de recursos 
para mobilidade de participantes, em particular de países em desenvolvimento do Atlântico. 
Salientou que a participação na rede não implica em nenhum aporte financeiro por parte das 
instituições partícipes. Numa segunda etapa, serão analisados conjuntamente modelos que 

possam apoiar a sustentabilidade e o alargamento da rede de cooperação. Os membros do CGN 
manifestaram-se sobre as perspectivas positivas da participação na rede, destacando a 
possibilidade de envolvimento de outros países, em especial da África. O prof. Krug fez uma breve 
explanação sobre o projeto dos Laboratórios de Ensino Flutuantes, destacando a sua governança, 
concluindo que não identifica óbice para a participação na rede All-Atlantic Floating University. 
Entende, no entanto, que o tema deve ser encaminhado ao Comitê Estratégico para 
manifestação, razão pela qual sugeriu que a decisão não fosse tomada nesta reunião. Havendo a 

concordância dos presentes com o encaminhamento do coordenador, a sessão foi encerrada às 
15h, sendo lavrada a presente ata, que é assinada por todos os integrantes do CGN/LEF. 
 
 
 



 
 
 
 Prof. Dr. Abílio Soares Gomes    Prof. Dr. Alex Costa da Silva 
   UFF      UFPE 
 
 
 
 Profa. Dra. Eunice C. Machado    
   FURG      UFMA 
 
 
 
     Prof. Dr. Luiz Carlos Krug 
      PPG-Mar 
 


