
Ata da Reunião do Comitê Assessor da CEA 
01/02/2005 

 
Presentes: Dr. João Braga, Dr. Abdu, Dr. H. Takahashi, Dra. Inez, Dr. Paulo Prado, Dr. 
Clemesha, Dr. Eurico, Dr. Plínio, Dr. Chian, Dr. Odylio, Dr. Jablonski, Dr. Williams, 
Dr. Carlos Alexandre (convidado, substituindo Dr. Thyrso), Dr. Cecatto (convidado, 
substituindo Dr. Sawant), Enga. Elisete 
 

1. A ata da reunião do CA de 16 de dezembro de 2004 foi aprovada por 
unanimidade. 

2. Investimento em equipamentos de rede. O CA aprovou que, quando o 
orçamento de 2005 (ou uma parcela dele) for disponibilizado, o coordenador 
poderá alocar até R$15 mil para compras emergenciais de equipamentos de rede. 
Foi decidido que o coordenador deverá consultar a Coordenadoria de 
Administração sobre a possibilidade do INPE efetuar compras em prazos curtos, 
dado o caráter emergencial dos equipamentos a serem adquiridos. 
Essencialmente, serão necessários um computador para funcionar como servidor 
secundário, uma unidade de fita para backups e vários  discos rígidos. 

3. A respeito da alocação do novo engenheiro aprovado no concurso de 
tecnologistas de 2004, Sr. César Strauss, foram apresentadas várias propostas de 
atividades por diversos grupos da CEA. O coordenador irá consolidar as 
reivindicações e circular por e-mail um quadro explicativo das diversas 
propostas, para posterior consideração do CA. 

4. Ficou decidido que o Sr. César Strauss ficará alocado fisicamente numa sala 
da DAS por um período de um ano, contado a partir da data de admissão. 

5. A respeito da alocação do novo técnico em eletrônica aprovado no concurso de 
2004, Sr. Luiz Carlos Almeida, ficou decidido que o coordenador irá consultá-lo 
sobre a sua disponibilidade de trabalhar em outras unidades do INPE, a saber, 
São Luiz, Cachoeira Paulista ou Santa Maria. Após essa consulta, a questão da 
alocação do Sr. Luiz Carlos voltará a ser discutida por este comitê. No entanto, 
ficou decidido que nos primeiros três meses após a data de admissão, o Sr. Luiz 
Carlos irá trabalhar no projeto GEM da DAS. A sua alocação física nesses 
primeiros 3 meses ficará a cargo da linha de Pesquisa COSMO a DAS. 

 
Ata redigida por João Braga 
 


