
Ata da Reunião do Comitê Assessor da CEA 
Data: 20 de março de 2006 

 
Presentes:  
João Braga (Coordenador) 
Antonio L. Padilha 
Barclay R. Clemesha 
Cláudia V. Rodrigues  
Elisete R. Santos 
Eurico R. de Paula 
Hisao Takahashi 
Hugo V. Capelato 
Ícaro Vitorello 
José Williams S. Vilas Boas 
Odylio D. Aguiar  
Osmar Pinto Junior 
Paulo Prado Batista 
Plínio C. Alvalá  
Polinaya Muralikrishna 
Thyrso Villela Neto 
 

1. Chamada FINEP-multiusuários: informada a abertura da chamada, com 
propostas até 17 de abril. Há possibilidade de apresentação de um projeto por 
Unidade Executora, que no nosso caso seriam as divisões. Chefes de Divisão 
vão fazer levantamento dentro de suas unidades para não haver sobreposição. 

2. Chamada CNPq-Edital Universal: informado que os projetos individuais 
podem ser submetidos até 10 de maio (valor máximo R$ 50.000,00). 

3. Chamada FINEP CT-INFRA 2006: informou-se que a Direção do INPE 
decidiu apresentar dois subprojetos para essa chamada: pós-graduação 
(duplicação da Rotunda) e construção de novo prédio para abrigar parte da DGE 
junto às outras divisões da CEA. Vai-se verificar a possibilidade de, com os 
recursos dessa chamada, já se fazer fundações visando uma futura extensão do 
prédio. A forma de ocupação dessa nova área da CEA vai ser discutida pelo 
Comitê Assessor na fase de conclusão do prédio. 

4. Chamada FINEP CT-INFRA 2005: o coordenador vai verificar a situação 
quanto à liberação da segunda parcela. 

5. Planejamento estratégico do INPE – índices quantitativos: foram aprovados 
os seguintes índices quantitativos para avaliar as atividades desenvolvidas pela 
CEA: IPUB (índice de publicações indexadas); IPUBNI (índice total de 
publicações); PPCI (índice de programas e projetos de cooperação 
internacional); PPCN (índice de programas de projetos de cooperação nacional); 
IRH (índice de formação de recursos humanos); ICREXT (índice de captação 
de recursos externos); IACNI (índice de apresentações em congressos nacionais 
e internacionais); IPV (índice de publicações vinculadas a teses e dissertações); 
IVA (índice de assessoria científica – avaliação de projetos, pareceres,...). 

6. Planejamento estratégico – metas qualitativas: as seguintes metas foram 
preliminarmente propostas: estimular a cultura de documentar instrumentos e 
técnicas desenvolvidas; incrementar a divulgação científica e tecnológica; criar 
condições para aumentar o número de pós-doutorandos e pesquisadores 
visitantes; estimular a participação no Ano Polar Internacional. Novas propostas 
devem surgir de reuniões a serem organizadas pelos Chefes de Divisão. 



7. Satélites Científicos: o coordenador fez um relato sobre a situação atual do 
programa de satélites científicos, com ênfase nos possíveis lançadores a serem 
utilizados e os prazos possíveis. 
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