ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ-ASSESSOR DA
COORDENAÇÃO-GERAL DE CIÊNCIAS ESPACIAIS E ATMOSFÉRICAS
14/06/2018 ÀS 14H00- AUDITÓRIO PRÉDIO CEA II,
INPE - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
O Comitê Assessor da CEA reuniu-se às 14h00, na presença dos seguintes membros: Dr. Clezio Marcos De Nardin,
Coordenador-Geral da CGCEA, Odylio Denys de Aguiar, Alisson Dal Lago, Cesar Strauss, Claudia Vilega Rodrigues,
Eurico Rodrigues de Paula, João Braga, José Oscar Fernandes, Marcelo Banik, Marlos Rockenbach da Silva, Fábio
Becker Guedes, Valéria Ribeiro G. Fernandes secretariando a reunião. O Dr. Clezio iniciou a reunião apresentando a
pauta a ser discutida: 1. ATA da Reunião Anterior. 2. Proposta para a Próxima Reunião do CA-CGCEA
(16/agosto/2018). 3. Andamento das discussões ROI e ROEN. 4. Workshop de Avaliação da CEA (follow-up). 5.
Nomeação do CA-CGCEA (follow-up). 6. Proposta Cooperação Internacional com o Setor de Lançamento de Balões
(follow-up). 7. Recursos Financeiros 2018. 8. Programa de Colaborador Voluntário. 9. Informes Gerais. A pauta foi
aprovada por unanimidade. Item 1: ATA da Reunião Anterior. Ficou acordado que estas serão enviadas aos membros
do CA-CGCEA assim que sua redação for concluída. Item 2: Proposta de data para a Próxima Reunião (16/08/2018):
A data proposta foi aprovada por todos. Dra. Claudia Vilega Rodrigues colocou a proposta para que fique instituída as
terceira quinta-feira do mês, e havendo um feriado seria a quinta-feira da semana seguinte. A proposta foi aprovada
por unanimidade. Item 3: Andamento das discussões ROI e ROEN. O Coordenador-Geral informou que foi
apresentada na reunião anterior os recursos necessários para se manter o ROI, e acrescentou que o Dr. José Williams,
da DIDAS, teria interesse no ROEN. Dr. João Braga informou que não houve convergência dentro da Divisão de
Astrofísica com relação à utilização científica do ROI, e que apenas a Dra. Emília Correia teria interesse em utilizar o
ROI para algumas atividades de pesquisas associadas ao sítio. Ratificou que o Dr. José Williams não tem interesse no
ROI, mas manifestou interesse em utilizar o ROEN. Dr. Clezio colocou que a USP também poderia ter interesse em
manter o ROI, e comunicou a todos sobre a reunião do diretor no Mackenzie, na qual seu representante afirmou que
poderá arcar com os recursos humanos. O Dr. João Braga inteirou que a USP utiliza a FAPESP para manter alguns
projetos. Solicitou um prazo até a próxima reunião para informar ao CA-CGCEA qual o pesquisador da DIDAS ficará
responsável pelo ROI. Dr. Alisson mencionou que pessoas do IAG tem interesse no ROI. Dra. Claudia questionou a
produção científica utilizando o ROI, e solicitou informações com as discriminações de gastos do Rádio Observatório.
Ninguém presente soube responder o questionamento da Dra. Claudia. Dr. Alisson fez um breve relato sobre as
necessidades para manutenção do ROI. Dr. João Braga advertiu que é importante verificar a relação custo-benefício
em se manter o ROI. Dr. Clezio mencionou que na reunião anterior ficou decidido que um pesquisador da área de
pesquisa principal do ROI deveria ficar pesquisador responsável pelo ROI e pelo ROEN. Dr. Clezio comunicou que,
dentro do sistema RING é responsável pelas informações do ROEN, mas que cientificamente não tem interesse no
observatório astronômico visto que não tem expertise na área. Participou que a situação parece estar confusa, mas que
não há dúvidas de um pesquisador da área de pesquisa principal de cada observatório deveria ser designado como
pesquisador responsável deste. Visto que o Dr. José Williams manifestou interesse no Observatório ROEN, esse seria
o nome mais adequado como responsável. Dr. Clezio solicitou ao Chefe da DIDAS que traga na próxima reunião do
CA os nomes dos pesquisadores que ficarão responsáveis pelo ROI e ROEN. Dr. Clezio verificará se a CGCEA está
arcando com os recursos de infraestrutura do ROI, e pede detalhamento das despesas. Item 4: Workshop de Avaliação
da CEA (follow-up): Dr. Clezio projetou as indicações dos servidores das Divisões/SESLB. A Comissão deverá se
reunir até a próxima reunião para iniciar os trabalhos. Item 5. Nomeação do CA-CGCEA (follow-up): Comunicou a
publicação da Portaria publicada com os novos membros do Comitê Assessor da CGCEA. Item 6. Proposta
Cooperação Internacional com Setor de Balões (follow-up): O Coordenador-Geral informou que enviou o processo à
Direção para avaliação, mas ressaltou que, conforme solicitado, é necessário verificar a questão de recursos humanos
no SESLB. Dra. Claudia se manifestou dizendo que é necessário se avaliar o interesse científico de toda a CGCEA.
Item 7. Recursos Financeiros 2018: Dr. Clezio comunicou que houve uma reunião com Dr. Edson Del Bosco
coordenador da COGCT sobre a execução orçamentária. Nesta Dr. Edson orientou que a execução seja baseada na
LOA. Informou ainda que houve uma reunião com chefes das Divisões/SESLB sobre as demandas das áreas, e que já
conseguiu trocar R$100.000,00 de recursos de capital da CGCEA por R$100.000,00 de recursos de custeio do
Programa EMBRACE. Solicitou aos chefes das Divisões/SESLB que cobrem a emissão das RCs dos contemplados
nos Projetos de Vulto 2018, e demais RCs das áreas. Solicitou ao chefe da DIDAE que verifique a possibilidade de se
reduzir os gastos do Observatório Espacial do INPE em São Luis. Dr. Clezio comunicou aos membros que a partir de
2019 será necessário informar os dispêndios que acontecerão em 2020, e assim sucessivamente, conforme
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recomendação do TCU. Participou a todos os presentes que já está fazendo um "exercício" na CGCEA já neste ano
para os recursos de 2019. Dra. Claudia Vilega Rodrigues solicitou que seja considerada nas demandas de 2019 da
CGCEA a troca dos aparelhos de ar-condicionado do prédio CEA I. Item 8. Programa de Colaborador Voluntário: Dr.
Eurico trouxe uma pergunta da Dra. Inez Batista, que foi lida pelo Dr. Clezio, sobre um parecer sobre o Programa de
Colaborador Voluntário. O questionamento é sobre o INPE estar colocando em prática o Programa sem aprovação da
CJU. Dr. Clezio comunicou que a Direção do INPE está colocando o Programa em prática mesmo sem a aprovação
final da CJU, e que será publicada uma Portaria individual para cada pesquisador/tecnologista. Anunciou que o CACGCEA avaliará individualmente os Plano de Atividades de cada Colaborador Voluntário, e se for aprovado irá para
avaliação das instâncias superiores. Após essa análise o Diretor ratificará a decisão e encaminhará a Portaria para
publicação. Dr. Eurico sugeriu que a CGCEA envie uma recomendação à Direção para que os demais aposentados
mantenham os seus crachás, colocando por explícito que o aposentado não usará a infraestrutura do INPE. Dr. Clezio
mencionou que foi importante a discussão sobre o assunto, porém declarou que desconhece informações sobre o
recolhimento dos crachás ou permanência no INPE dos aposentados que ficarão fora do Programa de Colaborador
Voluntário. Dada esta incerteza, comunicou que a CGCEA prefere não se manifestar sobre isso no momento. Dr.
Marcelo Banik sugeriu que se houver uma reunião de Direção em que for discutido o assunto, o Coordenador-Geral
leve o assunto como foi discutido no CA-CGCEA. Dr. Clezio perguntou aos presentes se mais algum membro queria
dispor da palavra. Não havendo manifestação encerrou as discussões, e solicitou aos membros que votassem a
proposta elaborada para aprovação dos candidatos ao Programa de Colaboração Voluntária. Proposta: o Comitê
Assessor analisará os Planos de Trabalho e farão uma votação eletrônica (por e-mail). O Coordenador-Geral enviará
um e-mail para os membros se manifestarem se aprova (sim), não aprova (não) ou se abstém, com um campo para
comentários. O resultado para a proposta de votação eletrônica foi um voto contrário, cinco votos a favor da proposta
e três abstenções. Dr. Alisson questionou como foi conduzido o assunto junto aos aposentados para que se solicitasse a
documentação para o Programa do Colaborador Voluntário. Dr. Clezio informou que o trâmite se deu através das
chefias. Foi solicitado aos chefes que informassem aos servidores inativos a necessidade de apresentar a
documentação exigida na portaria e pediu que este seja comunicador que o CA-CGCEA avaliaria o seus respectivos
Planos de Trabalho. Finalmente, pediu que fosse informado que os Planos de Trabalho dos pesquisadores-docentes
deverão ser inicialmente aprovados pelo Conselho do Curso de Pós-Graduação no qual o pesquisador está engajado
para, posteriormente, o Coordenador do Curso enviar a decisão para o CA-CGCEA. Item 9. Informes Gerais: o CACGCEA foi informado da ocorrência das seguintes reuniões: (a) Reunião de Direção em 21/maio/2018; (b) Reunião
dos Chefes em 23/maio/2018; (c) Reunião dos Chefes em 13/junho/2018; bem como sobre a data limite do para
preenchimento do sistema RING que foi estabelecida para ocorrer em 3/julho/2018. A reunião foi encerrada por Dr.
Clezio às 17h e redigida por mim, Sra. Valéria Ribeiro G. Fernandes.
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INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS
TERMO DE ASSINATURA

Referente à:
- Ata da Reunião Ordinária do Comitê-Assessor da Coordenação Geral de Ciências Espaciais e
Atmosféricas do dia 14/06/2018 3431889

Atenciosamente,
(Assinado Eletronicamente)
Clezio Marcos De Nardin
Coordenador-Geral
Ciências Espaciais e Atmosféricas
SIAPE 1466125

(Assinado Eletronicamente)
Odylio Denys de Aguiar
Pesquisador
Divisão de Astrofísica
SIAPE 0665173

(Assinado Eletronicamente)
Alisson Dal Lago
Pesquisador
Divisão de Geofísica Espacial
SIAPE 1466122

(Assinado Eletronicamente)
Cesar Strauss
Tecnologista
Divisão de Astrofísica
SIAPE 1493284
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(Assinado Eletronicamente)
Claúdia Vilega Rodrigues
Pesquisadora
Divisão de Astrofísica
SIAPE 1096784

(Assinado Eletronicamente)
Eurico Rodrigues de Paula
Pesquisador
Divisão de Aeronomia
SIAPE 0665200

(Assinado Eletronicamente)
Fábio Becker Guedes
Chefe da Divisão de Aeronomia
SIAPE 1693582

(Assinado Eletronicamente)
João Braga
Chefe da Divisão de Astrofísica
SIAPE 6665319

(Assinado Eletronicamente)
José Oscar Fernandes
Chefe do Setor de Lançamento de Balão
SIAPE 0664352

(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
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Documento assinado eletronicamente por Cláudia Vilega Rodrigues, Pesquisador,
em 05/10/2018, às 14:05, conforme art. 3º, III, "b", das Portarias MC nº 89/2014 e
MCTIC nº 34/2016.
Documento assinado eletronicamente por Marlos Rockenbach da Silva, Chefe de
Divisão de Geofísica Espacial, em 05/10/2018, às 14:07, conforme art. 3º, III, "b", das
Portarias MC nº 89/2014 e MCTIC nº 34/2016.
Documento assinado eletronicamente por Fábio Becker Guedes, Chefe de Divisão de
Aeronomia, em 05/10/2018, às 14:26, conforme art. 3º, III, "b", das Portarias MC nº
89/2014 e MCTIC nº 34/2016.
Documento assinado eletronicamente por Marcelo Banik de Padua, Tecnologista,
em 05/10/2018, às 14:47, conforme art. 3º, III, "b", das Portarias MC nº 89/2014 e
MCTIC nº 34/2016.
Documento assinado eletronicamente por Cesar Strauss, Tecnologista, em
05/10/2018, às 15:42, conforme art. 3º, III, "b", das Portarias MC nº 89/2014 e MCTIC
nº 34/2016.
Documento assinado eletronicamente por João Braga, Chefe de Divisão de
Astrofísica, em 05/10/2018, às 15:50, conforme art. 3º, III, "b", das Portarias MC nº
89/2014 e MCTIC nº 34/2016.
Documento assinado eletronicamente por Eurico Rodrigues de Paula, Pesquisador,
em 08/10/2018, às 09:09, conforme art. 3º, III, "b", das Portarias MC nº 89/2014 e
MCTIC nº 34/2016.
Documento assinado eletronicamente por José Oscar Fernandes, Chefe de Setor de
Lançamento de Balão, em 08/10/2018, às 09:21, conforme art. 3º, III, "b", das
Portarias MC nº 89/2014 e MCTIC nº 34/2016.
Documento assinado eletronicamente por Alisson Dal Lago, Pesquisador, em
09/10/2018, às 11:08, conforme art. 3º, III, "b", das Portarias MC nº 89/2014 e MCTIC
nº 34/2016.
Documento assinado eletronicamente por Clezio Marcos de Nardin, CoordenadorGeral de Ciências Espaciais e Atmosféricas, em 11/10/2018, às 11:33, conforme art.
3º, III, "b", das Portarias MC nº 89/2014 e MCTIC nº 34/2016.
Documento assinado eletronicamente por Odylio Denys de Aguiar, Pesquisador, em
15/10/2018, às 12:23, conforme art. 3º, III, "b", das Portarias MC nº 89/2014 e MCTIC
nº 34/2016.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mctic.gov.br/verifica.html, informando o código verificador 3431899 e o
código CRC AA6B5AD3.
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