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Comitê Gestor Nacional dos Laboratórios de Ensino Flutuantes 

 

Deliberação 01/2021 

 

 
Estabelece a constituição, as finalidades e 

as normas de funcionamento dos Comitês 

Gestores Regionais dos Laboratórios de 

Ensino Flutuantes 

 

 

  O Comitê Gestor Nacional dos Laboratórios de Ensino Flutuantes - 

CGN/LEF, colegiado vinculado a ação Formação de Recursos Humanos em Ciências do 

Mar do X Plano Setorial para os Recursos do Mar, reunido nesta data, estabeleceu a 

composição, as atribuições e as normas de funcionamento dos Comitês Gestores 

Regionais dos Laboratórios de Ensino Flutuantes – CGR/LEF, sem prejuízos de normas 

complementares que venham a ser estabelecidas em cada caso. 

 

 

  Artigo 1°: Os CGR/LEF são órgãos colegiados destinados a planejar o 

uso dos Laboratórios de Ensino Flutuantes – LEF em suas regiões de abrangência, 

conforme segue: 

  I. Comitê Gestor Regional Sul, responsável pelo planejamento do uso do 

Ciências do Mar I, LEF utilizado para a formação prática embarcada dos estudantes de 

Ciências do Mar da Região Sul do Brasil; 

  II. Comitê Gestor Regional Norte, responsável pelo planejamento do uso 

do Ciências do Mar II, LEF utilizado para a formação prática embarcada dos estudantes 

de Ciências do Mar do estado do Maranhão e da Região Norte do Brasil; 

  III. Comitê Gestou Regional Sudeste, responsável pelo planejamento do 

uso do Ciências do Mar III, LEF utilizado para a formação prática embarcada dos 

estudantes de Ciências do Mar da Região Sudeste do Brasil; e 

  IV. Comitê Gestou Regional Nordeste, responsável pelo planejamento do 

uso do Ciências do Mar IV, LEF utilizado para a formação prática embarcada dos 

estudantes de Ciências do Mar da Região Nordeste do Brasil. 

 

  Artigo 2°: Os CGR/LEF são constituídos por um representante titular e 

um representante suplente de cada uma das Instituições de Ensino Superior – IES que 

oferecem cursos de graduação e/ou programas de pós-graduação de Ciências do Mar, 

área do saber que se dedica à produção e disseminação de conhecimentos sobre os 

componentes, processos e recursos do ambiente marinhos e zonas de transição. 

  Parágrafo 1°: Compete ao Comitê Executivo para a Formação de 

Recursos Humanos em Ciências do Mar reconhecer os cursos de graduação e os 

programas de pós-graduação como pertencentes à área de Ciências do Mar. 



  Artigo 3°: Os CGR/LEF são coordenados pelos representantes das IES 

que detêm a posse dos LEF em cada uma das regiões geográficas, a saber: 

  I. O Comitê Gestor Regional Sul é coordenado pelo representante da 

Universidade Federal do Rio Grande – FURG, IES que detém a posse do LEF Ciências 

do Mar I, tendo por coordenador substituto o representante suplente desta mesma IES; 

  II. O Comitê Gestor Regional Norte é coordenado pelo representante da 

Universidade Federal do Maranhão – UFMA, IES que detém a posse do LEF Ciências 

do Mar II, tendo por coordenador substituto o representante suplente desta mesma IES; 

  III. O Comitê Gestor Regional Sudeste é coordenado pelo representante 

da Universidade Federal Fluminense – UFF, IES que detém a posse do LEF Ciências do 

Mar III, tendo por coordenador substituto o representante suplente desta mesma IES; e 

  IV. O Comitê Gestor Regional Nordeste é coordenado pelo representante 

da Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, IES que detém a posse do LEF 

Ciências do Mar IV, tendo por coordenador substituto o representante suplente desta 

mesma IES. 

 

  Artigo 4°: Compete aos CGR/LEF: 

  I. Estabelecer e encaminhar ao Comitê Gestor Nacional dos LEF – 

CGN/LEF, até 31 de dezembro do ano anterior, o cronograma de uso do respectivo LEF 

para o exercício subsequente; 

  II. Elaborar e encaminhar ao CGN/LEF, até 31 de janeiro do ano 

subsequente, o relatório de atividades do respectivo LEF do exercício anterior; 

  III. Propor ao Comitês Gestor Nacional dos LEF – CGN/LEF, visando a 

padronização com as demais Regiões, o plano de amostragem e de coleta de dados a ser 

implementado nas atividades embarcadas do respectivo LEF; e 

  IV. Deliberar sobre casos omissos, encaminhando a decisão para 

conhecimento do CGN/LEF. 

 

  Artigo 5°: Os CGR/LEF se reunirão ordinariamente duas vezes por ano e 

extraordinariamente sempre que for entendido como necessário. 

 

 

Brasília, 16 de abril de 2021. 

 

 
 
     Prof. Dr. Luiz Carlos Krug 
      PPG-Mar 


