Ata da Reunião do Comitê Assessor da CEA
Data: 14 de abril de 2005
Presentes:
Dr. João Braga (Coordenador)
Dr. Antônio Lopes Padilha
Dr. Barclay Robert Clemesha
Dr. Eurico Rodrigues de Paula
Enga. Elisete Rinke dos Santos
Dr. Francisco José Jablonski
Dr. Hanumant Shankar Sawant
Dr. Hisao Takahashi
Dr. Hugo Vicente Capelato
Dr. Ícaro Vitorello
Dra. Inez Staciarini Batista
Dr. José Williams dos Santos Vilas Boas
Dr. Mangalathayil Ali Abdu
Dr. Odylio Denys de Aguiar
Dr. Paulo Prado Batista
Dr. Plínio Carlos Alvalá
Dr. Walter Demetrio Gonzalez Alarcon
Dra. Cláudia Vilega Rodrigues (convidada)
Dr. Polinaya Muralikrishna (convidado)
1. A ata da reunião do CA de 01 de fevereiro de 2005 foi aprovada por
unanimidade.
2. Orçamento 2005: O coordenador fez uma explanação sobre o quadro
orçamentário para 2005 e apresentou uma proposta de divisão dos recursos do
primeiro quadrimestre de 2005 na CEA. A proposta prevê os percentuais de 25%
para as 3 divisões, 10% para o SLB, 7,5% para o Programa de Satélites
Científicos e 7,5% para a ATCEA, tanto em custeio quanto em capital. Após
considerações feitas por diversas pessoas, a proposta foi aprovada por
unanimidade com a ressalva de que os gastos com o programa de satélites
científicos sejam apresentados detalhadamente e justificados ao Comitê da CEA,
inclusive os relativos ao ano de 2004.
3. Composição do Comitê Assessor da CEA: O coordenador colocou em
discussão a questão de que a composição deste Comitê tem que se adequar, a
partir de 2 de maio de 2005, às normas estabelecidas pela RD/DIR-119.2
(aprovadas pelo CTC do INPE) e fez algumas propostas de composição.
Primeiramente, foi discutido e posteriormente colocado em votação se a postura
da CEA deveria ser a de mexer o mínimo possível na composição do Comitê
para que ela satisfaça as diretrizes estabelecidas pela Direção (proposta 1), ou
se aproveitaríamos a oportunidade para reestruturar de maneira significativa o
nosso Comitê (proposta 2). A proposta 1 venceu por 11 (onze) votos a 3
(três). Em segundo lugar, foram discutidas e colocadas em votação duas
propostas de modificação mínima na composição do Comitê:
(a) Para se adequar ao item 2.2 da RE/DIR-119.2, o Dr. Polinaya
Muralikrishna (IONO/DAE), atual chefe da DAE, e a Dra. Cláudia
Vilega Rodrigues (ÓPTICA/DAS), atual chefe da DAS, passam a fazer
parte do Comitê; as linhas de pesquisa IONO (DAE) e ÓPTICA (DAS)

deverão escolher em deliberação interna quais serão os seus respectivos
membros que deixarão de fazer parte do Comitê (um de cada linha) e
comunicar os nomes ao coordenador antes do dia 2 de maio de 2005. O
representante dos tecnologistas de nível superior para o próximo biênio
será escolhido entre os seus pares (a Enga. Elisete Rinke dos Santos foi
designada pelo coordenador para organizar o processo de escolha). O Dr.
V. Kirchhoff deixará de fazer parte do Comitê pois a linha QUIATM (da
DGE) está sobre-representada, uma vez que a linha só tem direito a um
representante e o Dr. Plínio Alvalá tem que fazer parte do Comitê por ser
chefe de Divisão. Esta proposta implica que o Comitê fique constituído
por 21 (vinte e um) membros.
(b) Da mesma forma que a proposta anterior, para se adequar ao item 2.2 da
RE/DIR-119.2, o Dr. Polinaya Muralikrishna (IONO/DAE), atual chefe
da DAE, e a Dra. Cláudia Vilega Rodrigues (ÓPTICA/DAS), atual chefe
da DAS, passam a fazer parte do Comitê. No entanto, é proposto que o
coordenador e os chefes das unidades imediatamente subordinadas não
entrem no cálculo dos representantes das suas respectivas linhas de
pesquisa. Isso implica em que os atuais membros das linhas IONO,
ÓPTICA e QUIATM permaneçam como membros do Comitê e que um
outro membro da linha ASTRO (DAS) seja incorporado ao Comitê. O
novo representante dos tecnologistas será escolhido da mesma forma que
na proposta (a).
As propostas foram colocadas em votação e a proposta (a) venceu por 11
(onze) votos a 3 (três).
4. Atribuições de trabalho para os novos funcionários da CEA: O técnico Luís
Carlos de Oliveira irá trabalhar inicialmente na DAS, no projeto GEM, por um período
de 3 (três) meses. Após esse período, ficou decidido que suas atribuições serão
determinadas por este Comitê. Em relação ao engenheiro César Strauss, o coordenador
mostrou um quadro-resumo com a divisão de tempo solicitada por vários grupos da
CEA. Em função da grande multiplicidade de tarefas que seriam atribuídas ao novo
servidor, ficou decidido que o coordenador irá conversar com ele para avaliar melhor a
questão, que será trazida de volta a esse Comitê para deliberação.
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