Ata da Reunião Ordinária do Comitê Assessor da CEA
Data: 18 de abril de 2006
Horário: 15h00
Local: Sala de Reuniões da CEA
Membros Presentes: Antonio Lopes Padilha, Abraham Chian Long Chian, Barclay
Robert Clemesha, Claudia Vilega Rodrigues, Elisete Rinke dos Santos, Eurico
Rodrigues de Paula, Hugo Vicente Capelato, Ícaro Vitorello, João Braga, José Williams
dos Santos Vilas Boas, Paulo Prado Batista, Plínio Carlos Alvalá, Polinaya
Muralikrishna, Thyrso Villela Neto, Walter Demetrio Gonzalez Alarcon.
Convidados: Alexandre Alvares Pimenta, Iara Regina Cardoso de Almeida Pinto, Inez
Staciarini Batista, Neusa Maria Paes Leme.
Secretária: Alexandra Silva Pinto
1. Ata da Reunião Anterior: Ata aprovada após inclusão de texto sugerido pelo
Dr. Eurico.
2. Substituto do Coordenador da CEA: O Dr. Thyrso foi convidado pelo
Coordenador para ser seu substituto. As razões apresentadas foram: votação
recebida na formação da lista tríplice para escolha do Coordenador, vir de área
diferente daquela do atual Coordenador e ter uma visão diferenciada sobre
diversos assuntos. O Conselho referendou a escolha e, a despeito dos
compromissos que tem em andamento, o Dr. Thyrso aceitou a indicação. Um
memorando será encaminhado ao Diretor para proceder a nomeação.
3. Viagens Internacionais com Recursos da CEA: O Coordenador informou ao
Comitê que discorda do uso de recursos do INPE para pagar viagens
internacionais a pesquisadores e propos que essas solicitações fossem trazidas ao
Comitê para discussões e aprovação. O assunto foi discutido pelos membros e
convidados presentes, os quais manifestaram seu desacordo com a proposta
apresentada. Após a discussão, a proposta foi votada e rejeitada por 13 votos
contra e 1 a favor. O procedimento para uso de recursos nessas viagens continua
o mesmo, isto é, as solicitações devem ter o aval da linha de pesquisa e da chefia
da divisão.
4. Planejamento Estratégico: O documento preliminar elaborado pela equipe do
CGEE/UNICAMP sobre o Plano de Planejamento Estratégico do INPE foi
discutido. Críticas foram feitas ao texto, incluindo a omissão das atividades da
CEA em vários trechos do documento. Na conclusão das discussões, enfatizouse a necessidade de a CEA ter uma participação ativa nesse processo e que
sugestões devem ser encaminhadas já para a primeira reunião geral a realizar-se
em 20 de Abril.
5. Redução do Custo Administrativo do INPE: O e-mail encaminhado pelo
Diretor do INPE a respeito do custo administrativo de algumas unidades que a
CEA utiliza fora de sua sede foi discutido. Os valores apresentados foram
questionados pelos presentes, mas não puderam ser confrontados pois as

planilhas de gastos ainda não haviam sido enviadas pela Administração. Durante
as discussões, a Dra. Inez informou que os planos para transferência da
ionossonda operada pelo grupo de Ionosfera de Itaitinga/CE para Eusébio/CE já
haviam sido finalizados durante a gestão anterior. Foram paralizados durante a
mudança da Direção do INPE, mas devem ser agora retomados, o que implicaria
no fechamento do sítio de Itaitinga e a consequente redução de custos. (Em
tempo: em 20 de abril, as planilhas foram encaminhadas pelo Diretor. Mostram
que o custo dos centros de Natal, Eusébio, Itaitinga e São Luis é muito menor
que a informação anteriormente recebida da Administração e equivocamente
repassada à CEA. Ele lamenta o desconforto causado pela informação errada e
considera que os gastos são compatíveis com a necessidade de manter uma
infra-estrutura de pesquisa para a CEA, representando um investimento
adequado para o INPE).
6. Outros Assuntos: (a) O Dr. Thyrso manifestou-se sobre a composição do CTC,
enfatizando a necessidade da CEA apresentar alternativas para escolha dos
membros externos; (b) a livre divulgação por parte do Coordenador dos e-mails
encaminhados pelo Diretor foi discutida; (c) a Dra. Neusa questionou o fato de
as decisões do Comitê não serem facilmente acessíveis aos demais membros da
CEA; (d) o Coordenador informou que página da CEA vai ser reformulada com
a inclusão das Atas das reuniões e dos gastos de recursos.
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