Ata da Reunião Extraordinária do Comitê Assessor da CEA
Data: 05 de setembro de 2006
Horário: 09h30
Local: Sala de Reuniões da CEA
Membros Presentes: Antonio Lopes Padilha, Barclay Robert Clemesha, Francisco José
Jablonski, José Oscar Fernandes, José Williams Vilas Boas, Hanumant Shankar Sawant,
Neusa Maria Paes Leme, Polinaya Muralikrishna, Paulo Prado Batista, Plínio Carlos
Alvalá, Thyrso Villela Neto, Walter Demetrio Gonzalez Alarcon
Membros Convidados: José Carlos Neves de Araújo e Ana Maria Zodi
Secretária: Alexandra Silva Pinto
1. Ata da Reunião Anterior: Aprovada por unanimidade.
2. Gastos: O Coordenador passou alguns informes aos membros do CA sobre o
Orçamento proposto para 2007. Para este ano, em acordo com os chefes de
Divisão e do SLB, a distribuição do Orçamento foi similar à de 2005: 25% para
as Divisões, 3% para o ROI, 10% para SLB e 12% para ATCEA. Uma outra
reunião do CA vai ser marcada para discutir a distribuição orçamentária para o
ano de 2007. Foi estabelecido que as áreas terão até o início do mês de outubro
para gastar os recursos disponíveis, ou apresentar prioridades para sua execução
até o final do ano.
3. Planejamento Estratégico: Foi informado que o Workshop Preliminar do
Planejamento Estratégico está marcado para os dias 14 e15 de setembro. Nele,
os Grupos de Trabalho farão apresentações do que foi realizado nos últimos 3
meses. Incentivou-se uma ampla participação dos membros da CEA.
Antecedendo o workshop, devem ocorrer apresentações preliminares da
Coordenação de Planejamento em diversas áreas do INPE. Na CEA essa
apresentação será realizada no dia 12 de setembro.
4. Prédio CEA: Comunicou-se que a FINEP aprovou o valor de R$ 1.200.000,00
para construção do novo prédio da CEA. Como esse montante corresponde a
cerca de 50% do que havia sido solicitado, aprovou-se a proposta de fazer
inicialmente a parte do prédio que contemple salas para pesquisadores, deixando
os laboratórios para o final. O Dr. Sawant levantou a questão das antenas, com
custo estimado de remoção em torno de R$ 400 mil. Foi informado que a
Direção do INPE está considerando sua remoção como contra-partida da
instituição.
5. Bolsas PCI: Informou-se que há um pequeno saldo na cota do SLB, devido ao
ingresso de um bolsista recém-formado com valor de bolsa inferior ao previsto.
Também, estão sendo implantadas duas bolsas PCI para recém-doutores em
Santa Maria, relacionadas a atividades da CEA (uma da DGE e uma da DAE).
Os recursos não vão onerar a CEA, saindo do orçamento geral do INPE.
6. Alocação de Pessoal relacionado com a ATCEA: Foi discutida a necessidade
de salas para alocar os tecnologistas e técnicos alocados na ATCEA. Até o
momento, eles têm permanecido seja junto aos laboratórios onde no momento
desenvolvem atividades ou provisoriamente em salas originalmente previstas

para as Divisões (DAS e DAE). Concluiu-se pela necessidade que tenham salas
próprias (caso dos tecnologistas), ficando os chefes de Divisão e do SLB
incumbidos de trazer propostas para uma próxima reunião do CA.
7. Periódicos: Foi informado que, analogamente ao ocorrido no ano passado, uma
parte dos recursos para pagamento dos periódicos vai ser de responsabilidade
das próprias áreas interessadas. Comunicou-se também que para ter acesso ao
portal da CAPES, o INPE precisa contribuir com a aquisição de parte desses
periódicos em papel. A CEA considera imprescindível a manutenção dos
periódicos de nosso interesse tanto no formato eletrônico como em papel. A
proposta inicialmente apresentada para a CEA foi considerada exagerada e uma
contra-proposta no mesmo nível de 2005 será feita (Em tempo: a contraproposta
de R$ 34.540,00 foi aceita pela Coordenação Científica do INPE; essa despesa
será coberta com recursos da ATCEA).
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