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Ata 09/2022 

No primeiro dia do mês de abril de dois mil e vinte e dois, às 9h, 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. Aquisição de equipamentos pelo 
convênio SECIRM/Petrobrás; 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; 5. Licença ambiental para operação dos LEF; e 6. Assuntos 
gerais. Aberta a sessão, o coordenador passou a palavra para o Prof. Alex, que fez um relato do 
estágio atual do processo de aquisição de equipamentos para os LEF no contexto do convênio 
SECIRM/Petrobrás, prestando os esclarecimentos solicitados. Dado que o processo de aquisição 

está em andamento, ficou estabelecido que todas as decisões atinentes ao tema serão debatidas 
e decididas em comum acordo com os coordenadores dos Comitês Gestores Regionais, ficando 
o Prof. Alex como interlocutor junto a SECIRM. Na sequência, foi colocado em pauta o 
planejamento de atividades dos LEF para 2022. Com a palavra, o Prof. Raphael informou que no 
primeiro semestre será dado prioridade para os estudantes dos cursos de Oceanografia, que têm 
obrigatoriedade de cumprimento de horas de embarques em razão do disposto nas Diretrizes 
Curriculares da modalidade. Já no segundo semestre, o cronograma de embarques incluirá os 

estudantes de todas as modalidades oferecidas pelas instituições da Região Sul, área de 
abrangência do Ciências do Mar I. O Prof. Abílio comunicou que já está em contato com as demais 

instituições da Região Sudeste para elaboração do cronograma de embarques para 2022, que 
será repassado para conhecimento do CGN logo que esteja concluído. O Prof. Alex disse que o 
convênio com a Organização Social – OS selecionada para operacionalizar as atividades do 

Ciências do Mar IV foi assinado recentemente e que o cronograma de embarques será definido 
logo que o LEF esteja apto para operar. Comentou também a necessidade de instalação dos 

equipamentos de acústica no CM IV, que ainda estão encaixotados, o que se dará com o auxílio 
dos técnicos que fizeram este serviço nos demais LEF ou com a contratação de profissionais 
especializados no tema. O Prof. Dr. João Luiz, que recentemente assumiu a coordenação do 
Ciências do Mar II, disse que em breve terá o cronograma de embarques dos estudantes da 
Região Norte definido, o qual será repassado para o CGN. Dando seguimento aos assuntos 
constantes da pauta, os coordenadores fizeram um breve relato sobre os convênios entre as 
instituições detentoras da posse dos LEF e as instituições usuárias. O Prof. Raphael comentou as 

dificuldades enfrentadas para a obtenção do aval das instituições usuárias a minuta de convênio 
sugerida, sendo orientado a buscar o estabelecimento de convênios bilaterais, não multilateral 
como está sendo buscado. O coordenador do CNG se colocou à disposição para auxiliar na 
superação das dificuldades relatadas. Sobre o financiamento disponível para 2022, o 



coordenador disse que o tema está em conversação junto ao Comitê Estratégico, que buscará 
junto ao MEC a complementação dos recursos financeiros necessários a operacionalização das 
atividades embarcadas. Disse, no entanto, que outras fontes de financiamento terão de ser 
buscadas, salientando que a minuta de convênio com as instituições usuárias prevê a 
possibilidade de aporte de recursos específicos por parte das usuárias. Disse que, frente a 
insuficiência de recursos de custeio, é possível que o CNG/LEF venha a recomendar em breve o 
atendimento prioritário das demandas das instituições federais de ensino, ficando as demandas 
das instituições não pertencentes ao sistema federal condicionadas ao aporte de recursos 

especificados, previstos nos respectivos convênios bilaterais. Concluiu afirmando que manterá 
os integrantes do CGN/LEF informados sobre a evolução do tema no âmbito do Comitê 
Estratégico. Continuando, foi colocado em debate a questão da necessidade de licença ambiental 
para operação dos LEF (em função da coleta e captura de invertebrados), assim como da 
necessidade de aval de Comitês de Ética no Uso de Animais (pela coleta e manuseio de 
vertebrados, em sua maioria peixes). O Prof. Raphael esclareceu que este tema está em discussão 
do CGR Sul, havendo dúvidas sobre o procedimento a ser adotado, ou seja, se devem ser 

solicitadas individualmente por cada IES usuária ou únicas para cada embarcação. O tema foi 
debatido pelos presentes a sessão, ficando claro que será necessário buscar maiores informações 
com os órgãos públicos que regulam a matéria. O coordenador fará contato com os 
representantes dos órgãos ambientais que têm acento no PPG-Mar para elucidar o tema, que 
voltará ao debate no âmbito do CGN/LEF para eventuais encaminhamentos aos CGR. Outro 
assunto colocado em debate foi a questão envolvendo a possibilidade de embarque de pessoas 
com algum tipo de deficiência (física, intelectual, etc.). O Prof. Raphael alertou para uma situação 

possivelmente conflitante entre a obrigatoriedade de cumprimento de no mínimo 100 horas de 
embarques (assim como disposto nas Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de graduação 
em Oceanografia, bacharelado, em seu artigo 9º) e o risco potencial do embarque de alunos com 
tais características, algo atualmente vivenciado e discutido na FURG. Em virtude da complexidade 
do tema, o coordenador e membros do CGN consultarão as legislações vigentes para retomar o 
assunto em uma futura reunião. Como nenhum tema foi colocado para debate em assuntos 
gerais, a reunião foi encerrada às 11h, sendo lavrada a presente ata, que é assinada por todos os 

integrantes do CGN/LEF. 
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