
 

Ata da Reunião Ordinária do Comitê Assessor da CEA 
Data: 09 de fevereiro de 2007 

 
 
Horário: 15h00 
Local: Sala de Reuniões da CEA 
 
Membros Presentes: Antonio Lopes Padilha, Abraham Chian Long Chian, Eurico 
Rodrigues de Paula, Hanumant Shankar Sawant, Hisao Takahashi, Iara Regina Cardoso 
de Almeida Pinto, Ícaro Vitorello, João Braga, José Oscar Fernandes, José Williams 
Vilas Boas, Mangalathayil Ali Abdu, Paulo Prado Batista, Plínio Carlos Alvalá, 
Polinaya Muralikrishna, Ricardo Varela Correa, Thyrso Villela Neto. 
 
Convidados: Alicia Luisa Clua de Gonzalez Alarcon, Ana Maria Zodi e Delano Gobbi 
 
Secretária: Alexandra Silva Pinto 
 

1. Ata da Reunião Anterior: Aprovada por unanimidade. 
2. Situação das Bolsas PCI: Uma planilha com a situação atual das bolsas PCI foi 

apresentada. A coordenadora dessas bolsas na CEA (Dra. Ana Zodi) informou 
sobre o procedimento de utilização dos recursos, procurando-se na medida do 
possível manter igual os gastos entre as divisões. Os saldos são porém dinâmicos 
e aqueles eventualmente disponíveis em uma divisão podem ser alocados de 
forma temporária em outra. Foi novamente discutida a possibilidade de alunos 
de pós-graduação receber essas bolsas. O Dr. Eurico apresentou uma proposta 
para usar saldo disponível em bolsas de curta duração para pagar alunos que 
estejam finalizando seu trabalho (máximo de 3 meses). Após discussão, a 
proposta foi posta em votação e rejeitada por 12 votos contrários, 1 a favor e 3 
abstenções. Dessa forma, fica mantida a posição da CEA de não permitir o uso 
de bolsas PCI por alunos de pós-graduação. Em seguida, foi discutido o uso de 
recursos disponíveis para bolsas de curta duração. Houve manifestação de 
interesse dos presentes sobre o uso dessas bolsas para trazer colaboradores 
externos e envio de pesquisadores/tecnologistas/técnicos para visitas técnicas. 
Uma consulta vai ser feita aos coordenadores de bolsa PCI do INPE para 
verificar o saldo disponível e uma chamada será em seguida aberta para que os 
membros da CEA submetam propostas. O CA será o foro para definir 
prioridades do uso dessas bolsas a partir das solicitações encaminhadas. 

3. Planejamento Estratégico: O Coordenador fez uma breve descrição do estágio 
em que as atividades se encontram, enfatizando o exercício de cenários a se 
realizar no dia 14/02/2007. Novamente foi discutida a importância de 
participação da CEA nas discussões dos planos diretor e operacional a serem 
feitas no próximo mês de março. 

4. Composição do Comitê Assessor: Pelas normas de composição do CA da 
CEA, definidas nas atas das reuniões de 16/05/1997 e 14/04/2005 e pela 
RE/DIR-119.04, o Dr. Delano Gobbi, novo chefe da Divisão de Aeronomia, vai 
passar a fazer parte do CA em substituição ao Dr. Hisao Takahashi. 

5. Gerenciamento do ROI: O Dr. José Williams, chefe da DAS, discutiu a 
situação atual do ROI e apresentou a proposta de se definir, informalmente, um 
coordenador científico para a unidade até que o INPE resolva o problema de 



estabelecer uma Função Gratificada. Esse coordenador científico seria escolhido 
dentro da Divisão de Astrofísica. O CA concordou com a proposta que será 
levada à DAS para definição do procedimento. 

6. Recursos Orçamentários para 2007: O Coordenador apresentou a situação 
orçamentária para este ano. Foi aprovado para a ação 4183 (P&D da CEA) um 
total de R$ 2.100.000,00. Não houve ainda definição de contingenciamento por 
parte do governo federal nem do gasto interno de manutenção do INPE. A AEB, 
responsável pelo PNAE (onde se insere a ação 4183), ainda não fez qualquer 
repasse de recursos. Foi discutida a forma de distribuição desses recursos na 
CEA, decidindo-se manter as mesmas porcentagens do ano anterior: DAE = 
DAS = DGE = 25%, SLB = 10%, ROI = 3% e ATCEA = 12%. Em seguida, 
foram discutidas genericamente propostas para reformas/modernização de uso 
geral na CEA (sobretudo de informática). O assunto vai ser retomado em 
próxima reunião do CA com a solicitação de propostas quantitativas. 

7. Prédio CEA: O Coordenador informou que foram recebidos R$ 600.000,00 
(metade do total aprovado no CT-INFRA/2006 da FINEP) para construção da 
primeira etapa do prédio. Para gastar essa parcela, e consequentemente solicitar 
a segunda parcela, é necessário elaborar um Projeto Executivo para a 
construção, o que deve ser feito com recursos do INPE (contrapartida da 
instituição). O montante total aprovado pela FINEP (R$ 1.200.000,00) permite a 
construção de metade do prédio inicialmente previsto e nessa primeira etapa vai 
ser dada ênfase para a parte de escritórios e laboratórios de informática. Vai se 
tentar obter no CT-INFRA/2007 o montante restante para conclusão da segunda 
parte, com maior ênfase em escritórios e nos demais laboratórios da DGE. 

8. Mudanças Climáticas: O Coordenador relatou sua viagem a Brasília em 
07/02/2007, junto com delegação da Direção do Instituto, para apresentar 
proposta de um Programa de Mudanças Climáticas ao ministro de C&T, a ser 
coordenado pelo INPE no âmbito do MCT. Esse programa se juntaria a um 
outro a ser lançado pela FAPESP e que já tem recursos anuais definidos (R$ 12 
milhões/ano por 10 anos). Necessidades de infra-estrutura (pessoal e 
instrumental) de grupos da CEA com atuação em relações Sol-Terra foram 
apresentadas nessa reunião. Em seguida, foram feitas discussões sobre 
implicações desses programas no âmbito da CEA e do próximo PPA (período 
2008-2011). Em particular, o Dr. Chian questionou que a CEA nunca fez uma 
discussão interna efetiva para estruturar um programa de estudos de Clima 
Espacial. Sugeriu que se aproveitem as discussões atuais do Planejamento 
Estratégico para propor um núcleo ou programa que possa integrar os diferentes 
grupos de pesquisa. A proposta foi debatida pelos presentes buscando-se 
identificar procedimentos que possam ser adotados para levar adiante essa 
proposição. Na seqüência, voltou-se a discutir os documentos disponíveis do 
Planejamento Estratégico. Críticas foram feitas ao documento síntese do Grupo 
Gestor, com comentários sobre ambigüidades e contradições. Concluiu-se que 
pedidos de alterações serão encaminhados através dos diferentes Grupos 
Temáticos que contam com a presença de membros da CEA. 

 
Ata redigida por Antonio Lopes Padilha e Alexandra Silva Pinto 


