Ata de Reunião Ordinária do Comitê Assessor da CEA
Data: 28 de abril de 2010
Horário: 14h00
Local: Sala de reuniões do prédio CEA.
Presentes: Antonio Lopes Padilha, José Williams dos Santos Vilas Boas, Abraham
Chian Long Chian, Carlos Alexandre Wuensche de Souza, Cláudia Vilega Rodrigues,
Eurico Rodrigues de Paula, Hisao Takahashi, Ícaro Vitorello, Inez Staciarini Batista,
Joaquim Eduardo Rezende Costa, Jonas Rodrigues de Souza, José Oscar Fernandes,
Nalin Babulal Trivedi, Oswaldo Duarte Miranda, Paulo Prado Batista, Walter Demetrio
Gonzalez Alarcon.
Convidados: Odim Mendes Junior e Odylio Denys Aguiar.
Secretária: Nilda Costa Alves Moreira da Silva.
1. Informes:
estagiários: o Coordenador comunicou o encerramento do contrato de estágio do
INPE com o CIEE em 29/04/2010, o que acarretará transtornos para a CEA
sobretudo nas atividades de apoio a secretaria e rede computacional. Uma nova
licitação está sendo realizada pelo MCT para permitir a recontratação dos
estagiários até o final do próximo mês de maio.
recursos orçamentários: os recursos da ação de P&D da CEA foram integralmente
disponibilizados pela AEB (Diário Oficial de 27/04/2010).
diárias e passagens: recomendou-se que sejam encaminhadas para aprovação com
10 (dez) dias de antecedência, para evitar a necessidade de justificativas para
emissão fora do prazo (retarda ainda mais o processo).
2. Rede CEA:
discutiram-se os problemas com a rede da CEA, que se encontrava inoperante no
momento da reunião. Após sugestões de que o problema poderia ser resolvido com
um nobreak de maior capacidade foi solicitada a presença do Dr. Ricardo Varela,
que se encontrava na sala de redes reconfigurando-a para colocá-la no ar. Ele
discutiu a prioridade dada para a compra de novos switches informando que são
necessários para substituir os que temos e estão no final de sua vida útil. Um
nobreak de maior capacidade não resolveria o problema para interrupções mais
prolongadas de energia, além de não se ter espaço físico na CEA para acomodar um
equipamento de maior capacidade. A solução definitiva seria ter um gerador de
energia ou uma linha alternativa de energia. Vai-se verificar a possibilidade de
instalar uma linha alternativa desde o prédio do Computador até a sala de redes da
CEA.
3. COSPAR 2014:
o Coordenador informou que a ETE aceitou informalmente cobrir parte das despesas
com o aluguel de um Centro de Convenções para a reunião do COSPAR, caso seja
aprovada sua realização no Brasil. A próxima providência seria montar um Comitê
Organizador Local para apoiar a Dra. Inez na preparação da proposta a ser
apresentada na reunião de Bremen, em julho de 2010. Foi recomendada a
participação de um membro da ETE neste Comitê e também que se formalize a
parceria financeira da ETE com a CEA. O Coordenador irá entrar em contato com a
ETE e a Dra. Inez irá fazer os contatos na CEA para compor o Comitê.

4. Projeto de Grande Porte na CEA:
A Dra. Claudia, integrante da Comissão designada para estudar as propostas que
irão utilizar os recursos reservados pela CEA para um projeto de grande porte,
informou que a Comissão decidiu inicialmente em qual segmento investir os
recursos: atividades de apoio (suporte em TI) ou de pesquisa. Considerando que o
investimento em pesquisa agregaria mais valores dentro da CEA, a Comissão
decidiu por esse segmento e sugeriu aprovação das propostas apresentadas pela
DAS (Desenvolvimento de um Sistema de Bombeamento em 10 GHz para os Seis
Transdutores do Detector de Ondas Gravitacionais Mario Schenberg) e pela DAE
(Carga útil para experimentos ionosféricos a bordo de foguetes do IAE (HFC e LP)).
A Comissão também recomendou que o projeto de grande porte seja estruturado de
maneira a que, no decorrer de sua vigência, possa agregar outros projetos da CEA.
Após discussões, a proposta apresentada pela Comissão foi colocada em votação
sendo aprovada por 13 votos a favor e 3 abstenções. Recomendou-se que os
responsáveis pelos dois subprojetos, Drs. Odylio e Polinaya, sejam responsáveis
pela formulação do projeto.
5. Reorganização da CEA e PPA 2012-2015:
o Coordenador apresentou parte do parecer elaborado em 2009 pela Comissão CEA,
encarregada por este Comitê Assessor de estudar a saída de funcionários da DGE. A
Comissão fazia algumas recomendações para nortear discussões futuras sobre uma
possível reorganização da CEA. Por sua correlação com o tema, passou-se em
seguida a discutir o PPA 2012-2015. O Coordenador informou que o próximo PPA
deverá ser formulado até meados de 2011. A AEB estava prevendo concluir até o
início deste ano uma revisão do PNAE (onde se situa a ação de P&D da CEA), mas
esse processo foi interrompido em outubro passado. Por outro lado a SCUP
(subsecretaria que coordena os institutos do MCT) cobrou um novo Plano Diretor
(PD) de suas unidades para o final de 2010. Nesse caso, um novo Planejamento
Estratégico (PE) deveria ser realizado no INPE neste ano. A proposta apresentada
em reunião da Direção é de restringir o novo PE à avaliação dos objetivos e ações
estratégicas definidos no Plano Diretor de 2007 e à formulação de roteiros, visando
o PPA 2012-2015. Aventou-se então a possibilidade de aproveitar a oportunidade
para realizar um PE da CEA, na linha proposta pelo documento da Comissão CEA
de 2009, preparando-se para as discussões a serem realizadas no PE do INPE. Após
discussões, decidiu-se montar um núcleo que coordenaria as discussões iniciais do
PE-CEA. As chefias de Divisão e Setor ficaram encarregadas de indicar nomes para
compor essa nova Comissão.
6. Aprovação da Ata: Ata aprovada pelos membros do CA-CEA em 18 de Junho de
2010.
Ata redigida por Antonio Lopes Padilha e Nilda Costa Alves Moreira da Silva.

