
Ata de Reunião Ordinária do Comitê Assessor da CEA 
Data: 18 de junho de 2010 

 
Horário: 9h30min 
Local: Sala de reuniões do prédio CEA. 
Presentes: Antonio Lopes Padilha, José Williams dos Santos Vilas Boas, Carlos 
Alexandre Wuensche de Souza, Eurico Rodrigues de Paula, Hisao Takahashi, Ícaro 
Vitorello, Inez Staciarini Batista, Jonas Rodrigues de Souza , José Oscar Fernandes, 
Nalin Babulal Trivedi, Oswaldo Duarte Miranda, Paulo Prado Batista, Walter Demetrio 
Gonzalez Alarcon. 
Convidados: Polinaya Muralikrishna. 
Secretária: Nilda Costa Alves Moreira da Silva. 
 
1. Aprovação da Ata da Reunião Anterior: 

Ata da reunião de 28/04/2010 aprovada sem modificações. 

2. Informes: 
COSPAR: a Dra Inez atualizou os membros do CA-CEA sobre a proposta a ser 
apresentada para trazer a reunião de 2014 da COSPAR para o Brasil. Um Comitê 
Local foi composto para auxiliar na organização da proposta a ser apresentada em 
Bremen e conta inclusive com um membro da ETE. Já foram realizadas duas 
reuniões do Comitê e uma visita a Foz do Iguaçu e Curitiba para verificar possíveis 
locais para a realização do evento. Dentre esses locais, o que apresentou melhores 
condições foi o Centro de Convenções de Curitiba, localizado ao lado da 
Universidade de Tecnologia do Paraná e com significativo número de hotéis nas 
vizinhanças. A infraestrutura do Centro de Convenções e da Universidade é 
suficiente para atender o elevado número de sessões paralelas previstas para o 
evento. O próximo passo é a montagem do texto a ser enviado à COSPAR. 

CTINFRA 2004 e 2009: o Coordenador informou que o projeto de 2004 ainda tem 
um saldo restante de 277k reais e que em reunião com as chefias de Divisão e do 
SLB foi dada prioridade à rede da CEA. Recursos não utilizados de custeio foram 
direcionados a componentes eletrônicos para o ROI. Um pedido emergencial para 
uso desses recursos e extensão de 3 meses para finalização do projeto foi 
encaminhado em 11/06 à FINEP. O resultado preliminar do CTINFRA 2009 foi 
divulgado em 17/06 tendo sido aprovados 690k reais para equipamentos de 
laboratório para toda a área. 

execução orçamentária: o Coordenador apresentou a execução orçamentária da 
CEA e mostrou que ainda há um saldo expressivo na área. A maior parte dos 
recursos de capital e custeio destinados a obras e reformas ainda não foram 
utilizados. Os chefes do SLB e da DAS informaram que estão aguardando a 
Engenharia do INPE disponibilizar os projetos básicos para emitir as RCs, enquanto 
o Dr. Ícaro comunicou que está com dificuldades para utilizar os recursos 
disponibilizados para reforma no prédio SIGMA, pois o INPE não está aprovando 
projetos que resultem em aumento da área útil. 

joint appointment MAGHEL/DGE-LAP/CTE: o coordenador apresentou 
memorando do chefe da CTE indicando que o joint appointment entre o grupo LAP 
daquela Coordenação e o grupo MAGHEL da CEA foi aprovado pelo Comitê 
Assessor daquela Coordenação, nos moldes aprovados pelo CA-CEA em reunião de 
18/03/2010. 



3. Financiamento para participação na AGU: 
o Coordenador apresentou levantamento com o número de participantes da CEA no 
evento e as necessidades de recursos solicitados por parte desses participantes. 
Informou que o IAG/USP havia feito um pedido de auxilio coletivo à FAPESP, o 
qual deveria também contemplar participantes do INPE. Por desencontro de 
informações, a CEA não foi à época consultada sobre esse pedido. Contatos 
posteriores com o IAG/USP permitiram a inclusão emergencial de parte de nossos 
pesquisadores em um pedido aditivo. Como não se tem garantia de que essa 
solicitação será aprovada e considerando que apenas 15% dos recursos alocados 
para diárias e passagens na CEA para 2010 foram utilizados até o momento, o 
Coordenador propôs que o CA discuta alguma contribuição da CEA para financiar a 
ida de seus pesquisadores à AGU. O Dr. Polinaya, em substituição ao Coordenador 
Acadêmico do curso de Geofísica Espacial, Dr. Alisson, participou das discussões 
pois essa pós-graduação já havia sinalizado que poderia contribuir de alguma 
maneira para financiar parcialmente seus docentes. De forma análoga, a pós-
graduação em Astrofísica, representada pelo Dr. Alex, também concordou com essa 
possibilidade. Após discussões, o CA-CEA concordou que (1) as taxas de inscrições 
serão pagas pelos docentes participantes, até o dia 25 de junho, e reembolsadas por 
suas pós-graduações e (2) a CEA irá contribuir com o pagamento de até três diárias 
para cada participante, equivalente a um montante total da ordem de 10k reais. Esses 
recursos serão retirados da ATCEA. Para que a ATCEA não fique totalmente 
descoberta em diárias será feito um remanejamento de 5k reais entre passagens e 
diárias com a Divisão de Astrofísica. 

4. Procedimentos para substituição do Coordenador da CEA: 
o Coordenador iniciou com uma breve exposição da situação atual, com seu 
mandato perante o CA-CEA se expirando em 28/03/2010, mas estendido por 3 
meses em reunião do CA em 18/03/2010. Em seguida, apresentou proposta para 
escolher inicialmente um Coordenador Substituto, uma vez que o atual Substituto 
entende não ser legitima a sua nomeação como Coordenador para conduzir o 
processo transitório. Por essa proposta, após um período de transição, o novo 
Substituto assumiria interinamente a Coordenação, com a solicitação de exoneração 
do atual Coordenador, até a conclusão do processo de Comitê de Busca estabelecido 
pelo INPE. O assunto foi colocado em discussão, porém considerando o pequeno 
número de membros do Comitê presentes decidiu-se marcar uma nova reunião para 
a próxima semana para deliberar exclusivamente sobre esse assunto. 

5. Sistemática para as bolsas PCI de longa duração: 
o Coordenador apresentou e-mail da Dra. Ana Zodi, responsável pela coordenação 
das bolsas PCI na CEA, comunicando que o Comitê de bolsas PCI do INPE restituiu 
3.5k reais à CEA, oriundos das bolsas de longa duração que estavam sendo 
utilizadas pelos grupos ELAT e QUIATM que antigamente faziam parte da DGE. A 
forma de utilização desses recursos foi posta em discussão, abordando-se aspectos 
relacionados à forma como a distribuição de cotas foi anteriormente estabelecida, o 
atual tamanho das Divisões, as demandas de diferentes projetos e a forma de 
distribuição das bolsas dentro das Divisões para evitar a existência de "donos de 
bolsas". As discussões convergiram para as seguintes decisões: (1) manutenção da 
situação de cotas iguais para as Divisões - aprovada com nove votos a favor, três 
votos contra e duas abstenções; (2) mantida a igualdade das cotas, os recursos que 
estavam alocados para as duas antigas linhas de pesquisa da DGE passariam neste 
momento a ser administrados pela Coordenação da CEA, retornando à 



administração da DGE assim que ela recompor suas atividades (a ser definido pelo 
CA-CEA) - aprovada por sete votos a favor, 4 votos contra e duas abstenções. 

6. Aprovação da Ata: Ata aprovada pelos membros do CA-CEA presentes à reunião. 
 
Ata redigida por Antonio Lopes Padilha e Nilda Costa Alves Moreira da Silva. 


