Ata de Reunião Ordinária do Comitê Assessor da CEA
Data: 27 de novembro de 2014
Horário: 9h
Local: Auditório CEA II
Presentes: Oswaldo Duarte Miranda, Odim Mendes Junior, Alexandre Alvares Pimenta,
Alisson Dal Lago, André de Castro Milone, Antonio Lopes Padilha, Delano Gobbi, Eurico
Rodrigues de Paula, João Braga, Joaquim Eduardo Rezende Costa, Jonas Rodrigues de
Souza, José Oscar Fernandes, José Williams dos Santos Vilas Boas, Paulo Prado Batista,
Luis Eduardo Antunes Vieira (convidado).
Secretária: Nilda Costa Alves Moreira da Silva.
Pauta da reunião:
- Transferência “ex-officio” do servidor José Valentin Bageston para o Centro Regional Sul
- Projetos de Vulto para 2015
- Outros Assuntos.
O Coordenador iniciou a reunião dando as boas vindas aos presentes e na sequência
passou a apresentação dos itens da pauta:
− Transferência “ex-officio” do servidor José Valentin Bageston para o CRS: em 23 de
outubro passado deu entrada no Gabinete da Direção o memorando (CRS000177/2014 – Próton nº 15562/2014) do chefe do Centro Regional Sul (CRS), Dr.
Adriano Petry, solicitando a remoção “ex-officio” do Servidor José Valentin
Bageston para o CRS. O expediente foi encaminhado, pelo Gabinete, para
manifestação da Coordenação da CEA. O Coordenador se reuniu com o servidor,
o chefe da DAE e o responsável pela linha de pesquisa a que o servidor está
vinculado. Nessa reunião o servidor demonstrou o seu interesse em se transferir
para o CRS e tanto a Chefia da DAE quanto o responsável pela linha de pesquisa
Aeroluminescência não se opuseram em liberá-lo. Sendo assim, o Coordenador
solicitou que o pedido de transferência fosse submetido, para análise, ao Conselho
da DAE. Em 13 de novembro a Chefia da DAE encaminhou, à Coordenação, a Ata
da Reunião com Parecer favorável para a remoção do servidor. O Coordenador
fez então o encaminhamento desse expediente ao CA/CEA para análise, avaliação
e deliberação do Comitê. O CA-CEA entende que mesmo que a DAE consiga um
acordo, com a atual chefia do CRS, para o retorno dessa vaga num próximo
concurso, não há como garantir que esse acordo será cumprido pelas próximas
chefias do CRS. O Coordenador entende que caberá ao Coordenador da CEA, em
exercício na ocasião em que um novo concurso público ocorrer, tentar junto a
Direção do INPE reaver esta vaga. Finda a análise, o CA/CEA foi unanime em
aprovar a transferência “ex-officio” do servidor José Valentin Bageston para o CRS.
− Projetos de Vulto 2015: O Coordenador apresentou os 7 projetos que foram
submetidos totalizando: R$ 4.115,000,00 em capital e R$ 1.396.000,00 em custeio:
− (ONG – Odylio Denys de Aguiar R$ 500 mil – capital).
− (Estudo químico multi-elementar em anéis de arvores – Nivaor Rodolfo Rigozo R$ 300 mil - capital).
− (SPARC4 – Simultaneous polarimeter and rapid camera in four bands

− Cláudia Vilega Rodrigues - R$ 400 mil – custeio)
− (Telescópio Solar – Luis Eduardo Antunes Vieira – R$ 1.500 mil – capital e R$ 275
mil - custeio)
− (Projeto de estudos ionosféricos a partir de experimentos embarcados a bordo de
foguetes de sondagem e Nano-Satélites – Polinaya Muralikrisna – R$ 184 mil –
custeio).
− (Aquisição de equipamentos para estudos ionosféricos a partir de experimentos em
solo – Jonas Rodrigues de Souza – R$ 830 mil – capital e R$ 179 mil – custeio).
− (Rede observacional de dados de aeroluminescência para investigação de
ocorrência, morfologia e variabilidade associadas às bolhas de plasma – Delano
Gobbi – R$ 985 mil – capital e R$ 358 mil – custeio).
− Perguntado sobre a execução financeira dos projetos aprovados em 2013 informou
que o cenário é positivo. Os 2 projetos da ONG (R$ 689.607,00) já estão em fase
de instalação e entrega e tanto o SPARC4 (R$ 495.668,16) quanto o Telescópio
Solar (R$ 122.464,78) estão em fase de empenho com assinatura nos próximos
dias dos seus respectivos contratos de fornecimento.

− Os projetos apresentados na chamada 2014/2015 ficaram acima dos valores de R$
1.250.000,00 em capital e R$ 500 mil em custeio, aprovados e fixados pelo
CA/CEA para o ano de 2015. Como não foi colocada nenhuma condição para
restringir a submissão das propostas ficará a cargo da comissão julgadora avaliar
as propostas dentro do teto estabelecido. Os critérios fundamentais a serem
avaliados continuam os mesmos de 2013: relevância científica; ter capacidade de
agregar equipes; desenvolver novas tecnologias; capacidade de preparação da
documentação necessária para os processos licitatórios. O Dr. José Williams
(membro da comissão julgadora de 2013) disse que é fundamental a participação
do CA-CEA na apresentação que os PIs irão fazer para a Comissão de Avaliação.
O Dr. Oswaldo acrescentou que as propostas estarão abertas para todos os
questionamentos do CA-CEA e dos demais colegas pesquisadores, também.
Enfatizou que é o CA/CEA que tem o poder de a qualquer momento alterar as
regras de condução das propostas dos projetos de vulto, sempre com o objetivo de
aprimorar e melhorar o seu conceito. Dada a importância e a preocupação com os
resultados científicos esperados destes projetos “fica estabelecido pelo

CA/CEA que, após dois anos da aprovação na chamada Projeto de Vulto,
será realizada uma reunião técnica científica com os PIs, dos projetos
contemplados, com o objetivo de acompanhar e avaliar o andamento das
propostas financiadas”.
−

Na sequencia foi colocado em discussão os critérios para a escolha da Comissão
de Avaliação. A Dra. Inez mesmo não estando presente havia sugerido manter os
moldes de 2013 e inclusive manter a mesma comissão. O Dr. Reinaldo havia
sugerido, em reunião anterior, a possibilidade de incluir um membro externo, a
CEA, na comissão. Depois de um longo debate chegou-se a um consenso de que
a comissão deverá ser formada por 5 membros, sendo 3 internos a CEA (um de
cada divisão) e 2 externos, mas pertencentes aos quadros do INPE. Os nomes
sugeridos por ordem de prioridade de consulta foram: Barclay Robert Clemesha,
Ivan Jelinek Kantor e Paulo Prado Batista (DAE); Severino Luiz Guimaraes Dutra e
Marcelo Banik de Padua (DGE) e José Williams dos Santos Vilas Boas, Reinaldo
Ramos de Carvalho e Thyrso Villela (DAS). Os nomes externos a CEA por ordem
de prioridade de consulta foram: Edson Del Bosco, Gerson Otto Ludwig, Mario

Ueda e Joaquim José Barroso de Castro (CTE) e Otavio Santos Cupertino Durão,
Mario Luiz Selingardi e Valdemir Carrara (ETE). O contato, tanto com os internos
quanto com os externos, será feito pelo Coordenador.
− Outros:
− 1) Alteração na composição do CA/CEA: os membros da linha MAGHEL Odim
Mendes Junior e Ezequiel Echer serão substituídos por Maria Virginia Alves e Luis
Eduardo Antunes Vieira, por acordo interno da linha. Com a aposentadoria do
pesquisador Claudio Eiichi Tateyama a linha RADIO perde uma vaga no CA e a
Dra. Emilia Correira deixara de fazer parte do CA. O mesmo acontece com a linha
FISAT, com a aposentadoria do Dr. Dale Martin Simonich a linha perde uma vaga
no CA e o Dr. Alexandre Alvares Pimenta deixará de fazer parte do CA. Será
realizada, pelo Eng. José Oscar, uma consulta entre os tecnologistas para ver se o
atual representante, José Ângelo da Costa Ferreira Neri,
continua como
representante no CA ou se será substituído por outro tecnologista. As alterações
deverão ocorrer nos próximos meses. “Em tempo: o Eng. Neri foi consultado e tem
interesse em permanecer membro do CA/CEA”.
− 2) O Dr. João Braga informou que atualmente é representante científico brasileiro
na comissão de Balões do COSPAR, pelos próximos 2 anos, e que a participação
dele, nesta comissão, poderá ser uma oportunidade para a realização de testes
com experimentos científicos, que futuramente serão integrados a satélites, em
balões estratosféricos.

A reunião foi dada por encerrada às 11h20min.
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