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Ata 07/2021 

Aos dezessete dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um, 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. 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 e Prof. Dr. Raphael Mathias Pinotti, ambos da Universidade Federal do Rio Grande – 
FURG e Prof. Dr. Danilo Francisco Corrêa Lopes, da Universidade Federal do Maranhão – UFMA, 
para tratar da pauta que consta a seguir: 1. Atividades realizadas pelos LEF em 2021; 2. 
Planejamento de atividades dos LEF para 2022; 3. Situação dos convênios entre as instituições 
detentoras da posse dos LEF e as instituições usuárias; 4. Financiamento disponível para 2022; e 
5. Assuntos gerais. Presente, como convidados, o Prof. Dr. Stefan Weigert, da FURG. Aberta a 
sessão, os presentes optaram por abordar os três primeiros assuntos da pauta em conjunto. 
Assim, a Profa. Eunice, primeira a se manifestar, informou que o Ciências do Mar I passa por 

manutenção, que estará concluída nos próximos dias, e que, em razão da pandemia de COVID-
19, não foram realizados embarques em 2021. Disse que o CNG/Sul irá se reunir nos próximos 
dias para tratar do planejamento do próximo ano. Entretanto, já estão definidos os primeiros 
embarques para o próximo mês de fevereiro, com a finalidade de atender os formandos de 2021. 
Sobre os convênios, comunicou que as primeiras minutas já foram encaminhadas para análise da 
Procuradoria Jurídica da FURG, sendo que os demais terão sua tramitação iniciada em breve. Fez 
referência ao modelo de certificado de embarque estruturado pelo CNG/Sul, ficando acordado 

que este será enviado para os demais CGR para que sirva de referência. Na sequência, o Prof. 
Danilo fez um breve relato das atividades do Ciências do Mar II, informando que em 2021 foram 

realizadas atividades embarcadas e visitas técnicas de 229 estudantes, dos quais 27 são do curso 
de formação da Marinha do Brasil, 20 do curso de pescador artesanal do município da Raposa, 
20 do curso de Engenharia de Pesca da Universidade Estadual do Maranhão e 162 alunos do 

Curso de Oceanografia da UFMA. Em continuidade, fez referência ao sistema de solicitação de 
participação em embarques que foi organizado pela coordenação do CM II 

(https://www.canva.com/design/DAEvQDZbm8U/d1KNcbWyTLCr6HFbOTH8YQ/view?website#
2), que foi elogiado pelos presentes à sessão. Após debaterem o tema, ficou entendido que o 
sistema poderá ser estendido para os demais LEF, o que ficou de ser definido pelos demais CGR. 
O coordenador do CGR/Norte informou que o Reitor da UFMA emitiu a Portaria GR Nº 632/2021 
designando os integrantes da Comissão Gestora Regional do CM II. Concluiu dizendo que o CM II 
passará por processo de docagem nos próximos dias, em face da necessidade de atendimento 
da vistoria obrigatória realizada periodicamente pela Capitania dos Portos. O Prof. Abílio 

informou que o Ciências do Mar III recebeu uma série de melhorias em 2021, mas que realizou 
unicamente saídas de testes em face da pandemia, das quais participaram docentes e alguns 
estudantes. Disse que ainda precisa constituir o CGR/Sudeste, razão pela qual solicitou da 
coordenação do PPG-Mar a lista atualizada dos cursos e coordenadores que devem integrar tal 
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colegiado. O planejamento para o próximo ano será realizado após a constituição do mencionado 
comitê regional. O Prof. Alex fez um breve relato das dificuldades enfrentadas com a empresa 
contratada para operar o Ciências do Mar IV, que ainda não promoveu embarques de estudantes. 
Realçou, em particular, os problemas enfrentados com a degradação da qualidade do óleo 
armazenado nos tanques da embarcação, que resultou na necessidade de limpeza e substituição 
dos bicos injetores dos motores. Disse que o processo de seleção de uma Organização Social para 
substituir a empresa atualmente contratada será tornado público nos próximos dias. Da mesma 
forma, disse que ainda precisa constituir o CGR/Nordeste, razão pela qual também solicitou da 

coordenação do PPG-Mar a lista atualizada dos cursos e coordenadores que devem integrar este 
colegiado. O planejamento para o próximo ano será realizado após a constituição do comitê 
regional. Encerrados os debates sobre os três primeiros itens da pauta, o Prof. Krug informou aos 
presentes que a previsão orçamentária para custeio das embarcações para 2022 gira em torno 
de R$ 2 milhões por LEF, o que é cerca de um terço do necessário. Disse que estão sendo 
ultimados contatos com o MEC para ampliar este montante, assim como buscadas fontes 
alternativas de financiamento para esta finalidade. Neste momento, no entanto, a magnitude 

dos recursos financeiros para o próximo período está indefinida, de forma que havendo 
novidades o CNG/LEF será informado. Na sequência, em assuntos gerais, a palavra foi 
disponibilizada ao Prof. Stefan, que se fez presente para expor a proposta de oferta do curso 
denominado “Hidroacústica nos Laboratórios de Ensino Flutuantes Ciências do Mar – 
aprendendo para ensinar”, que tem por objetivo capacitar docentes e técnicos de Instituições de 
Ensino Superior usuárias dos LEF para utilização das ecossondas científicas SIMRAD EK80, que 
estão instaladas nos quatro CM. Continuando, explicou expos o conteúdo e a dinâmica do curso, 

que funcionará em duas etapas, sendo a primeira por videoconferência, com atividades síncronas 
e assíncronas para todos os interessados, e a segunda prática, em cada região, exclusiva para os 
usuários do respectivo LEF/CM. Após os presentes a sessão concordaram com a proposta de 
cronograma do curso, que terá a primeira etapa desenvolvida em fevereiro e março de 2022 e a 
segunda, nos meses de abril, maio, junho e julho, em cada uma das cidades sede das IFES que 
detêm a posse dos LEF. Sobre o financiamento, ficou definido que o PPG-Mar custeará o 
deslocamento e estadia dos instrutores para a parte prática, enquanto as instituições - FURG, 

UFMA, UFF e UFPE - custearão os embarques dos respectivos LEF. Ainda em assuntos gerais, o 
Prof. Krug trouxe ao debate a solicitação encaminhada pela CF Maria Fernanda Rezende Arentz, 
da SECIRM, para estabelecimento de prioridades de compra dos equipamentos para os LEF/CM 
no contexto do Acordo de Cooperação firmado com a Petrobrás. Em face da complexidade do 
tema, ficou definido que será realizada nos próximos dias reunião específica para deliberar sobre 
o solicitado pela SECIRM. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 12h, sendo 
lavrada a presente ata, que é assinada por todos os integrantes do CGN/LEF. 
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