
 

Ata da Reunião Extraordinária do Comitê Assessor da CEA 
Data: 18 de junho de 2008 

 
Horário: 10h00 
Local: Sala de reuniões do prédio CEA 
 
Membros Presentes: Antonio Lopes Padilha, José Williams dos Santos Vilas Boas, 
Abraham Chian Long Chian, Delano Gobbi, Eurico Rodrigues de Paula, Hugo Vicente 
Capelato, Ícaro Vitorello, Neusa Maria Paes Leme, Paulo Prado Batista, Polinaya 
Muralikrishna, Plínio Carlos Alvalá, Ricardo Varela Corrêa. 
 
Convidados: Alisson Dal Lago, Inez Staciarini Batista, Hisao Takahashi, Oswaldo 
Duarte Miranda. 
 
Secretária: Alexandra Silva Pinto. 
 
1. Informes: 

Chefias da CEA: o Coordenador relatou a situação da indicação das novas chefias 
da CEA pelos Comitês de Busca. As Divisões de Astrofísica e Geofísica Espacial já 
tiveram o procedimento encerrado e, pelo exposto em página da INTRANET, a 
Direção do INPE deve indicar ao MCT os primeiros nomes das listas sugeridas 
pelos Comitês, a saber: Oswaldo Duarte Miranda (para a DAS) e Nalin Babulal 
Trivedi (para a DGE). 
COSPAR 2014: o Coordenador e a Dra. Inez relataram as discussões havidas na 
CEA para apresentar proposição para organizar uma reunião da COSPAR no Brasil, 
em 2014. Uma pré-proposta deve ser apresentada pela Dra. Inez na próxima reunião 
da entidade, em julho próximo, em Montreal. A proposta definitiva deve ser feita 
em Bremen, em 2010. 
Concurso Público em 2008: o Coordenador discutiu a distribuição de vagas no 
próximo concurso público. Informou que a Direção priorizou as áreas mais 
tecnológicas e que tinham pendências com o TCU. Por isso, algumas das principais 
coordenações do INPE não tiveram vagas alocadas: CEA, CPTEC, OBT, LIT. O 
Programa de Clima Espacial vai ter 4 vagas: 2 de pesquisa (uma em Santa Maria e 
outra em São José dos Campos), 1 de tecnologista (em Santa Maria) e 1 de técnico 
(em Belém). Durante as discussões, o Dr. Ícaro expressou a necessidade de verificar 
a infra-estrutura de pessoal atualmente existente na CEA. Informou que existe um 
funcionário, alocado no prédio SIGMA, com a responsabilidade de cuidar de um 
almoxarifado de componentes eletrônicos. Como essa não é mais uma atividade 
prioritária para a área, a Coordenação vai verificar sua situação e discutir a 
possibilidade de aproveitá-lo em outros setores. 
Edital Universal do CNPq: o Coordenador informou que se encontra aberto o 
período para submissão de projetos para o Edital Universal do CNPq em 2008. O 
Dr. Ícaro, que atuou em um dos Comitês Assessores, fez uma breve exposição sobre 
as normas obedecidas em relação a quem já teve auxílios anteriormente aprovados. 

2. Composição do CA-CEA:  
O Coordenador apresentou um relato sobre a situação atual do CA-CEA e indicou 
os membros que necessitam ser substituídos: Drs. Thyrso (ida para a AEB), Abdu 
(aposentadoria) e Neusa (saída do PAN da CEA). Discutiu também a situação da 



linha de pesquisas RADIO da Divisão de Astrofísica, que pelas regras vigentes teria 
direito a mais um membro no CA, e a necessidade de incorporar o chefe do 
Programa de Clima Espacial ao CA, Dr. Takahashi. Na discussão das substituições 
nas chefias de Divisão surgiu a questão da indicação do Dr. Trivedi para a chefia da 
DGE. Por não ser um funcionário ativo da CEA, há o problema de qual vaga ele 
ocuparia, uma vez que a representação no CA está associada com a quantidade de 
pesquisadores em cada linha de pesquisa. Na sequência das discussões foram 
abordadas questões sobre a inclusão dos tecnologistas doutores na contagem dos 
membros das linhas de pesquisa e a possibilidade de mudança das regras atuais, com 
a não inclusão das chefias na contagem e mesmo alteração no parâmetro de 
representação das linhas de pesquisa. Como não se tinha previsto deliberar sobre 
esses temas e não havia informação disponível sobre os tecnologistas doutores na 
CEA, o assunto foi retirado de pauta para deliberação em outra reunião. A 
Coordenação vai efetuar um levantamento sobre os funcionários doutores da CEA 
para subsidiar a tomada de decisão sobre a composição do CA. 

3. Estrutura da CEA:  
O Dr. Chian mostrou preocupação quanto à possibilidade de grupos da DGE 
migrarem para a Coordenação recém-criada de Ciência do Sistema Terrestre (CST). 
O Coordenador e o Dr. Plínio apresentaram as discussões ocorridas durante o 
Planejamento Estratégico, em que a mudança de qualquer funcionário ou linha de 
pesquisa teria que ser aprovada pela área de origem. O que vale no momento é uma 
atuação conjunta em ambas as áreas, através do mecanismo de "joint appointment". 
Na sequência das discussões foram lembradas as aposentadorias de pesquisadores 
da CEA e a necessidade de discutir como a área deve se posicionar perante esses 
fatores (CST e aposentadorias). Foi lembrada a ocorrência de um workshop interno 
há quase 20 anos atrás que debateu o futuro das atividades da área. Foi proposta a 
organização de um workshop similar, com a presença aberta a todos os integrantes 
da CEA, a ser realizado após o período acadêmico. A Coordenação ficou 
encarregada de verificar a forma de organização desse workshop. 

4. Orçamento para 2008:  
O Coordenador apresentou o novo formato de orçamento centralizado do INPE. 
Comunicou que todas as áreas tiveram desconto de 11% para pagar despesas gerais 
fixas (segurança, limpeza, etc.). Também há desconto com despesas variáveis que 
podem ser atribuídas a cada área (energia elétrica, estagiários, contribuição para a 
biblioteca, etc.). No final, a CEA vai receber um total líquido de R$ 1.680.000,00. 
Esse valor é idêntico ao do ano passado, apenas que vai se ter mais recursos de 
custeio (R$ 1.480.000,00) e menos recursos de capital (R$ 200.000,00). Foi 
aprovada a manutenção da forma interna de divisão dos recursos, com DAE, DAS e 
DGE recebendo cada uma 25% do total, ATCEA com 12%, SLB com 10% e ROI 
com 3%. Foram também apresentados os recursos líquidos recebidos pelo Programa 
de Clima Espacial, em um total de R$ 600.000,00 em capital e R$ 290.000,00 em 
custeio. O Coordenador informou que esses recursos devem ser empenhados até o 
mês de setembro. Após esse período, as verbas não utilizadas provavelmente serão 
recolhidas pela Direção. O Dr. Ícaro quis saber como ficou a execução da CEA 
durante o ano de 2007. A Coordenação vai buscar informações junto à 
Administração e informar o CA a respeito. 

5. Aprovação da Ata: Ata aprovada pelos membros do CA presentes à reunião. 
 
Ata redigida por Antonio Lopes Padilha e Alexandra Silva Pinto. 


