INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ ASSESSOR DA
COORDENAÇÃO- GERAL DE CIÊNCIAS ESPACIAIS E ATMOSFÉRICAS
03/09/2020 – REUNIÃO VIRTUAL

Presentes: Clezio Marcos De Nardin, Alisson Dal Lago, Antonio Lopes Padilha, Cesar
Strauss, Claudia Vilega Rodrigues, Eliah Fernanda de Maria de São Sabbas Tavares,
Eurico Rodrigues de Paula, Fábio Becker Guedes, João Braga, Joaquim Eduardo
Rezende Costa, Marcelo Banik de Pádua, Marlos Rockenbach Da Silva, Odim
Mendes Júnior, Paulo Prado Batista, Sinval Domingos e secretariando a reunião,
Letícia Rocha Silva. O Coordenador-Geral apresentou a pauta que foi aprovada por
unanimidade. 1. Ata da Reunião Anterior Clezio comunicou que a ata circulou
entre os membros para sugestões, tiveram pequenas correções que já foram
feitas, foi assinada por todos e já está no site da CGCEA. 2. Análise e Deliberação
de Projetos Clezio lembrou que enviou para avaliação dos membros do Comitê,
dois projetos. As avaliações devem ser relativas ao mérito cientíﬁco e ao
alinhamento com o planejamento da CGCEA (Plano Abaquar). Em seguida, facultou
a palavra aos membros para comentarem o teor dos projetos e sua relevância.
Eurico informou que leu os dois projetos e solicitou para que Eliah faça uma
atualização nas informações do projeto dela (Projeto 2b). O Coordenador-Geral
colocou em votação e comunicou que essas pequenas correções para melhorar
precisão seriam aceitáveis, não havendo mudança no teor. Nada foi mencionado
sobre o Projeto 2a. Aberta a fase de votação, Clezio apresenta o Projeto 2a "Investigações cientíﬁcas e monitoramento de fenômenos solares
energéticos por meio de medidas radio-interferométricas", cujo
investigador principal é o servidor José Roberto Cecatto. Fez uma sucinta descrição
e cita referências. Em seguida, Clezio perguntou se alguém na sala entendia que
não era um projeto cientiﬁco? Não houve manifestações. Depois questionou se
alguém queria se abster da votação? Ninguém se manifestou. Diante do resultado,
o Projeto 2a foi reconhecido como Projeto Científico Espacial. Clezio interpelou se o
projeto está alinhado com o plano diretor da CGCEA? Ninguém se manifestou.
Perguntou se havia abstenções? Ninguém se abstém. Declarou que o Comitê
reconhece que se trata de um Projeto Cientíﬁco alinhado com os objetivos
estratégicos da CGCEA. Passou-se para a votação relativa ao Projeto 2b "Desenvolvimento e Expansão da Rede LEONA para pesquisa de FADAS".
Clezio perguntou se alguém gostaria de comentar sobre o projeto. Eliah pediu
esclarecimento a Eurico sobre o que ele considera que precisa ser atualizado.
Após breve discussão, veriﬁcou-se que nada precisa ser atualizado. Passou-se a
votação. Clezio pergunta se alguém na sala entende que não é um Projeto de
Ciência Espacial? Não houve manifestação. Em seguida, Clezio indagou se alguém
gostaria de se abster de votar nesse Projeto? Eliah responde que se absteve desta
votação. O Coordenador declara que o Projeto 2b está reconhecido pelo Comitê,
como Projeto Cientíﬁco Espacial. Clezio pergunta se o projeto está alinhado com
os objetivos estratégicos dessa CGCEA? Não houve manifestação. Em seguida,
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Clezio perguntou quem gostaria de se abster? Eliah se absteve. Declarou que o
Projeto 2b foi considerado aprovado e reconhecido pelo Comitê, como Projeto de
Ciência Espacial e está alinhado com o Plano Estratégico desta Coordenação. 3.
Orçamento CGCEA 2020 (Reunião de Cheﬁas). Clezio comunicou que foi feito uma
reunião com as Cheﬁas. Relatou que a DIDGE e a DIDAS foram bastante eﬁcientes
e executaram (leia-se empenharam todo o recurso) o que estava previsto para
gastar. Ele também informou que os chefes acordaram que as Plataformas do
Schenberg recebessem o acréscimo complementar aos R$ 85mil para que o
processo de compra completasse R$ 212 mil. Clezio relembrou a todos que os R$
85 mil foram garantidos pela votação do Projeto de Vulto. O Comitê reconheceu
como legítima a destinação, bem como os arranjos orçamentários, especialmente
por conta da pandemia que redeﬁniu as prioridades de gastos. Com isso, o projeto
foi beneﬁciado com outros recursos que somam no total de R$ 212 mil reais,
cumprindo exatamente com o montante que Odylio precisava para comprar as
plataformas. Compartilhou também que a CGCEA já executou pouco mais de R$
800 mil reais, e que estão destinados a equipamentos de TI (sob a
responsabilidade do Sr. Antonio Ésio Salgado) outros R$ 600-700 mil reais
(dependendo da cotação do dólar). Clezio relembrou a todos que a execução
orçamentária esse ano é impositiva, e qualquer falha na execução orçamentária
tem que ser muito bem justiﬁcada. Comentou também sobre algumas diﬁculdades
orçamentárias com a Divisão de Aeronomia (DIDAE), mas que já conversou com o
Chefe da Divisão, colocando-se à disposição para que a execução seja realizada
como planejada. Finalmente informou que há um processo de cerca de R$ 250 mil
reais para execução do servidor Cristiano Max Wrasse. João Braga disse que ainda
existe uma margem para alguns itens de última hora, se caso alguém apresente e
Clezio informou que havendo qualquer sobra (por eventual variação cambial) ele
colocará à disposição das cheﬁas. Pediu que os projetos de pesquisa preparem-se
para eventual sobra. 4. Orçamento CGCEA 2021 (Desdobramentos) Clezio
comunicou que os chefes já foram informados, não tem a informação dos valores
totais, informou que o Diretor está envidando todos os esforços para recuperar
parte do recurso perdido de Pesquisa para as áreas dos POs de Pesquisa.
Compartilhou que foi informado pelo Diretor que o recurso que estava planejado
possivelmente não seja recuperado na sua totalidade. João Braga disse estar
preocupado com a escassez de recursos provocada pela AEB, parecendo uma
clara intenção de acabar com o Instituto. Ventilou a eventual intenção de que a
AEB queira destinar os recursos originalmente destinados à Pesquisa e
Desenvolvimento na área Espacial do INPE para uso dos institutos militares, tal
como repassou a construção de satélites para o ITA. Concluiu que se isso for
verdade, é muito preocupante. Clezio concordou com João Braga. 5. Informes
sobre reestruturação (follow-up) Clezio comunicou que a reestruturação está em
andamento e deve ser implementada no dia 11 de setembro de 2020, quando
deve ocorrer a exoneração de todos os ocupantes de cargos comissionados da
atual gestão. Em seguida, espera-se que todas pessoas que vão assumir os cargos
na estrutura nova sejam nomeadas. Ele interou que as futuras cheﬁas já foram
contactadas para preencher os documentos necessários e que todo o material já
foi enviado para Brasília, via SEI. Clezio reforçou que está à disposição para
prestar os esclarecimentos que alguém possa solicitar e ofereceu a palavra. Não
havendo manifestação, lembrou a todos que quem precisar de quaisquer
despachos da coordenação, tais como com projetos, deve procurá-lo
imediatamente. 6. Informes Gerais Fábio fez uma colocação sobre o retorno do
trabalho presencial no INPE (fase 1), informou que solicitou aos servidores da
DIDAE para se manifestarem se estão habilitados para voltar. Disse que poucos
responderam. João Braga também comentou sobre a mesma situação com os
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servidores da DIDAS. Após breve discussão, Clezio pronunciou que pediria à
secretária da CGCEA para enviar as Autodeclarações para os Chefes das
Divisões/SESLB. Instruiu sobre o registro de frequência dos servidores e sobre a
jornada de trabalho presencial reduzida (4h). Clezio comunicou que foram
divulgados os resultados deﬁnitivos do Comitê PIBIC do INPE, recomendou que
todos visitassem o site oficial. Odim comentou que houve servidores da CGCEA que
foram agraciados. Comentou ainda sobre processos internos e sobre sigilo de
informações. Ele relembrou a todos que a legislação estabeleceu agora o nível
restrito em formas de divulgações de dados pessoais. Isso deverá ser demandado
nos próximos meses através do Comitê em que ele participa, designado CPADAI do
INPE, o qual está trabalhando e interagindo com a Direção, quanto a entendimento
da legislação e a adequada divulgação no Instituto. A título de ilustração, ele citou
um exemplo hipotético, no qual uma pessoa faz uma relação de pesquisadores em
uma tabela, mas que contém também o CPF dos pesquisadores, e a divulgue por
e-mail de forma irrestrita. Com a nova lei, se os dados contidos na tabela forem
divulgados indevidamente, este ato é passível de punição. Em resumo, ele
recomenda a atribuição de Processos Restrito a todos processos no SEI que por
ventura possuam Informação Pessoal. Facultada a palavra a todos presentes, não
houve mais nada a tratar. O Coordenador-Geral aproveitou o término da reunião
para agradecer o período de trabalho junto aos membros do Comitê Assessor. A
reunião foi encerrada por Clezio às 16h30min.

(Assinado Eletronicamente)
Clezio Marcos De Nardin
Coordenador-Geral
Ciências Espaciais e Atmosféricas
SIAPE 1466125
(Assinado Eletronicamente)
Alisson Dal Lago
Pesquisador
Divisão de Geofísica Espacial
SIAPE 1466122
(Assinado Eletronicamente)
Antonio Lopes Padilha
Pesquisador
Divisão de Geofísica Espacial
SIAPE 664625
(Assinado Eletronicamente)
Cesar Strauss
Tecnologista
Divisão de Astrofísica
SIAPE 1493284
(Assinado Eletronicamente)
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Claudia Vilega Rodrigues
Pesquisadora
Divisão de Astrofísica
SIAPE 1096784
(Assinado Eletronicamente)
Eliah Fernanda de Maria São Sabbas Tavares
Pesquisadora
Divisão de Aeronomia
SIAPE 1358492
(Assinado Eletronicamente)
Eurico Rodrigues de Paula
Pesquisador
Divisão de Aeronomia
SIAPE 0665200
(Assinado Eletronicamente)
Fabio Becker Guedes
Chefe da Divisão de Aeronomia
SIAPE 1693582
(Assinado Eletronicamente)
João Braga
Chefe da Divisão de Astrofísica
SIAPE 666531
(Assinado Eletronicamente)
Joaquim Eduardo Rezende Costa
Pesquisador
Divisão de Astrofísica
SIAPE 0664811
(Assinado Eletronicamente)
Marcelo Banik de Pádua
Tecnologista
Divisão de Geofísica Espacial
SIAPE 1488899
(Assinado Eletronicamente)
Marlos Rockenbach da Silva
Chefe da Divisão de Geofísica Espacial
SIAPE 2084471
(Assinado Eletronicamente)
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Odim Mendes Júnior
Pesquisador
Divisão de Geofísica Espacial
SIAPE 1096763
(Assinado Eletronicamente)
Paulo Prado Batista
Pesquisador
Divisão de Aeronomia
SIAPE 663761
(Assinado Eletronicamente)
Sinval Domingos
Tecnologista
Divisão de Aeronomia
SIAPE 0663899

Documento assinado eletronicamente por Clezio Marcos de Nardin,
Pesquisador, em 11/09/2020, às 08:11 (horário oficial de Brasília), com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Antonio Lopes Padilha,
Pesquisador, em 11/09/2020, às 08:37 (horário oficial de Brasília), com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Marlos Rockenbach da Silva,
Chefe de Divisão de Geofísica Espacial, em 11/09/2020, às 08:55
(horário oficial de Brasília), com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Eurico Rodrigues de Paula,
Pesquisador, em 11/09/2020, às 08:59 (horário oficial de Brasília), com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Marcelo Banik de Padua,
Tecnologista, em 11/09/2020, às 09:01 (horário oficial de Brasília), com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Cesar Strauss, Tecnologista,
em 11/09/2020, às 09:26 (horário oficial de Brasília), com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Cláudia Vilega Rodrigues,
Pesquisador, em 11/09/2020, às 09:26 (horário oficial de Brasília), com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Joaquim Eduardo Rezende
Costa, Pesquisador, em 11/09/2020, às 10:07 (horário oficial de Brasília),
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
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Documento assinado eletronicamente por Odim Mendes Júnior,
Pesquisador, em 11/09/2020, às 10:22 (horário oficial de Brasília), com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por João Braga, Chefe de Divisão
de Astrofísica, em 11/09/2020, às 11:31 (horário oficial de Brasília), com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Fábio Becker Guedes,
Pesquisador, em 11/09/2020, às 12:08 (horário oficial de Brasília), com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Eliah Fernanda de Maria de
São Sabbas Tavares, Pesquisador, em 11/09/2020, às 13:20 (horário
oficial de Brasília), com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Sinval Domingos,
Tecnologista, em 14/09/2020, às 09:04 (horário oficial de Brasília), com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Alisson Dal Lago, Pesquisador,
em 14/09/2020, às 09:34 (horário oficial de Brasília), com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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