
 

Ata da Reunião Ordinária do Comitê Assessor da CEA 
Data: 8 de agosto de 2008 

 
 
Horário: 14h00 
Local: Anfiteatro do IAI 
 
Membros Presentes: Antonio Lopes Padilha, Barclay Robert Clemesha, Delano Gobbi, 
Francisco José Jablonski, Hugo Vicente Capelato, Iara Regina Cardoso de Almeida 
Pinto, Ícaro Vitorello, José Oscar Fernandes, José Williams Vilas Boas, João Braga, 
Mangalathayil Ali Abdu, Paulo Prado Batista, Plínio Carlos Alvalá, Polinaya 
Muralikrishna, Ricardo Varela Correa, Walter Demetrio Gonzalez Alarcon. 
 
Convidados: reunião aberta para participação de toda a CEA. 
 
Secretária: Alexandra Silva Pinto 
 
1. Aprovação da Ata da reunião anterior: ata aprovada pelos membros do CA 

presentes. 
2. Informes: 

Execução orçamentária de 2007: Coordenador apresenta os recursos recebidos, a 
receber e já utilizados na ação 4183 do PNAE; informa também sobre o recebimento 
pelo INPE de circular do MCT a respeito do limite de diárias e passagens 
estabelecido para 2007 já ter sido ultrapassado pelo Instituto; Direção vai tentar 
negociar que gastos para testes e lançamento do CBERS2-B na China sejam 
consideradas à parte; enquanto não há resposta, vai-se analisar caso a caso as 
solicitações encaminhadas nessas rubricas. 
PPA 2008: Coordenador apresenta a situação da elaboração do PPA para o próximo 
ano, o qual deve ser encaminhado ao Congresso até o próximo dia 31 de agosto; a 
proposta do INPE solicita 2,5M para o P&D em Ciência Espacial (ação 4183 que 
mantém as atividades da CEA) e 2M para Clima Espacial; esses valores têm que ser 
ainda negociados com o MCT e o MPOG; informado também sobre a criação de um 
Centro de Gestão que vai contabilizar os gastos em manutenção de todas as áreas do 
INPE; para o próximo ano, a Direção do Instituto vai verificar se essa pode ser uma 
alternativa à contribuição de 20% de todas as ações para a manutenção de operação 
administrativa. 
Setor de Radio-Astronomia: informada a posição da Divisão de Astrofísica de 
indicar o Dr. Joaquim E. Rezende Costa como coordenador técnico-científico do 
ROI. 

3. Bolsistas PCI do Banco de Dados: findo o prazo de 1 ano estabelecido na reunião 
do CA de 26/05/2006 para implantação do Banco de Dados da CEA, as bolsas PCI a 
ele destinadas deveriam ser distribuídas a outras áreas da CEA. O assunto foi adiado 
para outra reunião devido à ausência do Dr. Eurico. 

4. Projeto BDA: apresentada necessidade de se ter contrapartida do INPE para o 
projeto temático da FMI/DAS aprovado pela FAPESP; os recursos se destinariam à 
construção de um prédio em Cachoeira Paulista; possibilidade de recursos saírem do 
orçamento da CEA foi descartada pelos presentes; Sawant vai verificar a 
possibilidade de usar recursos da Reserva Técnica do projeto para essa construção, 
sem onerar a CEA.  



5. Planejamento Estratégico:  
Plano Diretor: Coordenador informa que o Plano Diretor do INPE para o período 
2007-2011 (originado do PE) foi lançado oficialmente no dia do aniversário do 
Instituto. 
Grupos de Competência: na seqüência do PE, foram estabelecidos Grupos de 
Competência para a fase operacional de implementação dos resultados do PE; os 
temas a serem tratados nesses grupos derivam dos Objetivos Estratégicos definidos 
no PE; foram estabelecidos 3 Grupos de Competência: Espaço e Ambiente (GCEA), 
Missões e Tecnologias Espaciais (GCMTE)e Modelo Institucional e de Gestão 
(GCMIG); seguindo a mesma estratégia da primeira fase do PE, foi também 
estabelecido um outro grupo para supervisionar os resultados (Grupo de 
Acompanhamento e Orientação – GAO). 
GCEA: vai tratar dos temas Espaço e Ambiente, Ciência do Sistema Terrestre e 
Clima Espacial; vai ser coordenado por Maria Assunção (CPTEC) e pela CEA 
devem participar Odim, Osmar, Padilha e Plínio; como primeiro resultado está a 
deliberação pelo Grupo da criação de um Centro para a nova área de CST; sobre as 
conseqüências para a CEA, foi informada a requisição pelo Diretor de salas no 
prédio DGE para instalar parte do pessoal de CST; internamente DGE redefiniu 
ocupação de espaço e liberou 2 salas; discutiu-se a participação de grupos da DGE 
nesse novo centro; ficou estabelecido nesta reunião que a participação de nossos 
grupos (linhas de pesquisa da CEA) que redundem em sua saída da área tem que ser 
discutida e aprovada pelo CA-CEA. Marcada uma nova reunião da CEA para 
22/08/2007 para discutir especificamente o tema Clima Espacial. 
GCMTE: vai tratar de missões e tecnologias espaciais, desenvolvimento de 
satélites, estabelecimento e operações de missões. Vai ser coordenado por Petrônio 
(ETE/CPA) e pela CEA devem participar Delano e Polinaya. Ainda não há 
resultados para serem apresentados. 
GCMIG: vai tratar de temas como RH, modernização gerencial, gestão de P&D, 
difusão, modelo e relacionamento institucional. Vai ser coordenado pela Virginia 
(CTE) e terá pela CEA as participações de Carlos Alexandre, João Braga e Thyrso. 
Propostas do Diretor: foram apresentadas diversas sugestões encaminhadas em 
diferentes situações pelo Diretor do INPE para discussão da reorganização 
institucional. Em particular, a proposição de focar áreas de concentração em 
produtos e serviços foi questionada pelos presentes. Novas reuniões serão efetuadas 
para possibilitar à CEA acompanhar o desenrolar dessas propostas. Também foi 
discutida sua proposta de montar Comitês de Busca para escolha até o final do ano 
dos cargos de chefia para todo o INPE. 

6. Projeto Executivo para construção do novo prédio da CEA: No projeto 
aprovado pela FINEP ficou estabelecido que o INPE deve arcar com as despesas do 
Projeto Executivo. Levantamento preliminar indica que esse projeto deve custar da 
ordem de 120 mil reais (em capital). Em reunião da Direção (sem a participação dos 
Coordenadores de Área), Diretor resolveu reservar 150 mil e ratear os valores 
igualmente entre as áreas beneficiadas pelo novo prédio: CEA, CPTEC e OBT. 

7. Bolsas PCI de curta duração: Coordenador informou que havia 50 mil reais para 
utilizar nessas bolsas de curta duração durante este ano de 2007 e que todos os que 
pediram foram contemplados. 

 
Ata redigida por Antonio Lopes Padilha e Alexandra Silva Pinto 


