
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ-ASSESSOR DA  

COORDENAÇÃO-GERAL DE CIÊNCIAS ESPACIAIS E ATMOSFÉRICAS 

16/08/2018 ÀS 14H00- Prédio CEA I, Sala 90,  

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, Antonio Lopes Padilha, Cesar Strauss, 

Claudia Vilega Rodrigues, Eliah Fernanda de São Sabbas Tavares, Eurico Rodrigues de Paula, Fábio Becker Guedes, 

Marcelo Banik, Marlos Rockenbach da Silva, Odim Mendes Júnior, Paulo Prado Batista, além do Dr. Ricardo Galvão, 

diretor do INPE e Valéria Ribeiro G. Fernandes secretariando a reunião. O Dr. Clezio iniciou a reunião apresentando a 

pauta a ser discutida a qual foi lida contendo os seguintes itens: Item 1. Ata da Reunião Anterior. Item 2. Proposta de 

data para a Próxima Reunião. Item 3. Discussões ROI. Item 4. Programa PCI. Item 5. Oportunidades (e-mail do 

NUINT). Item 6. Workshop de Avaliação da CEA. Item 7. Nomeação do CACTI do INPE.  Item 8. Programa de 

Colaborador Voluntário. Item 9. Proposta Cooperação Internacional com Setor de Lançamento de Balões. Item 10. 

Proposta “Universo Aberto”. Item 11. Recursos Financeiros 2018 Item 12. Informes Gerais. A pauta foi aprovada por 

unanimidade. Item 1. Dr. Clezio iniciou a reunião informando que tivemos férias de julho no período entre as 

reuniões, pediu a compreensão de todos e mencionou que assim que a ata da reunião anterior esteja pronta, a mesma 

será enviada para que os membros do CA avaliem e deem suas sugestões/alterações no texto final. Item 2. Proposta de 

data para a Próxima Reunião: 13 de setembro de 2018. A data proposta foi aprovada por todos. Item 3: Discussões 

ROI. Dr. Clezio introduziu o assunto fazendo um breve histórico sobre o assunto e projetou alguns documentos. 

Informou que recebeu do Dr. Jean Pierre Raulin uma cópia de um e-mail no qual se informa sobre a realização da 

reunião no dia 09 de agosto de 2018. Lembrou que, conforme havia sido decidido na reunião anterior, um pesquisador 

ficaria responsável pelo ROI. No ínterim entre a última reunião e a presente, surgiu o nome do servidor Dr. Joaquim 

Eduardo Rezende Costa. Notificou também que os recursos utilizados com a manutenção do ROI em 2018 foram 

custeados com a ação de administração do INPE. Subsequentemente, Dr. Clezio passou a palavra ao Diretor do INPE 

que estava presente, convidado pelo Coordenador-Geral da CGCEA. Dr. Galvão agradeceu o convite e advertiu que 

havia um questionamento do MCTIC sobre o convênio assinado pelo CNPq, a respeito do ROI. Retificou que a 

administração do INPE é quem custeou a infraestrutura do ROI em 2018, e afirmou que o INPE não deixará de 

cumprir esse compromisso. Comunicou que existem dois problemas que precisavam ser resolvidos: a) a questão da 

antena que não estava funcionando e b) a questão de recursos humanos. Comentou que buscará recursos para fazer as 

reformas necessárias nos laboratórios. Mencionou que em reunião que teve recentemente, o reitor da Universidade 

Mackenzie assumiu o compromisso de colocar os recursos humanos necessários para o funcionamento do Rádio 

Observatório, que passará a ser chamado de Rádio Observatório Pierre Kaufmann, e que a Universidade já contratou 

um engenheiro sênior e um técnico para trabalhar no ROPK. Disse ainda que o reitor do Departamento de Engenharia 

da Universidade solicitou que seja feito uma parceria para que os alunos possam utilizar também o ROPK. Dr. Galvão 

afirmou ainda que o Rádio Observatório será um diferencial para o Curso de Pós-Graduação em Astrofísica do INPE, 

e informou que está em curso uma solicitação à CAPES de algumas bolsas específicas para a área de 

Radioastronomia. Destacou que é importante que o país volte a possuir uma equipe de Radioastronomia. Participou 

que os doutores Jacques Lepine e Joaquim Costa providenciarão um novo convênio que terá a duração de cinco anos. 

Comunicou que o INPE pagará o que ficou definido, que consta em ata da comissão. Expôs que se houver críticas e 

questionamentos, esses deverão ser oferecidos com base científica sólidas e não por questões dos recursos que serão 

utilizados para esse fim. Após debater esse assunto, o Diretor precisou deixar a reunião, agradecendo novamente pela 

gentileza do convite. Dr. Clezio pediu que o CA ratifique a continuação da cooperação INPE-Mackenzie sobre o 

ROPK, bem como a indicação do Dr. Joaquim Costa como pesquisador principal daquele observatório. Dra. Eliah 

Fernanda questionou se o ROPK é uma sede ou centro regional do INPE. Dr. Clezio respondeu que é um terreno do 

CNPq cedido ao Mackenzie em contrato de comodato, cuja responsabilidade é compartilhada pelo INPE e pelo 

Mackenzie em virtude do convênio estabelecido, e que não faz parte dos Centros Regionais do INPE. Explicou que o 

Diretor informou que será necessário um novo convênio, e que os funcionários que lá trabalham serão pagos pela 

Universidade Mackenzie. Dr. Padilha questionou a disponibilidade do Dr. Joaquim Costa ficar responsável pelo 

ROPK já que possui várias atribuições, e perguntou se seria conveniente ter outro servidor como corresponsável. 

Adicionalmente, ele levantou a questão de se levar em consideração o retorno científico para a CGCEA. Dr. Alisson 

advertiu que é necessário se pensar nos custos fixos que serão gastos com o observatório. Dr. Padilha questionou 

porque os custos com o ROPK não saem da DIDAS já que os custos do Observatório espacial do INPE em São Luís 
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saem da DIDAE. Dr. Odylio conjeturou se este realmente seria o momento de encerrar o convênio e Dr. Clezio 

informou que corrobora com a ideia do Dr. Odylio que talvez este não fosse o momento adequando. Frisou que o novo 

convênio será de cinco anos, e que a evolução cientifica e econômica do convênio poderá ser avaliado nesse período. 

Adicionalmente, trouxe também à tona a colocação de há uma comissão ad-hoc estabelecida para propor um workshop 

justamente para se averiguar futuras direções para a CGCEA. Neste sentido, o cancelamento convênio poderia limitar 

as possibilidades de eventuais pesquisas e participações dos grupos de pesquisa da CGCEA advindas das análises 

propostas no evento mencionado. Após a manifestação de todos os interessados em fazer uso da palavra, Dr. Clezio 

colocou em votação a proposta apresentada de indicar o servidor Joaquim Eduardo R. Costa como responsável pelo 

ROPK, além de dispender os R$100.000,00/ano, quando esses recursos forem solicitados à CGCEA. A proposta teve 

treze votos a favor, nenhum voto contrário e uma abstenção. Item 4. Programa PCI (e-mail da Valéria Ribeiro). O 

Coordenador-Geral informou que recebeu e-mail da Sra. Valéria Ribeiro sobre as bolsas PCI, e que o projeto de 2018 

foi enviado com algumas alterações. Dr. Alisson fez uso da palavra para comunicar que enviou uma proposta para 

aumentar a demanda da CGCEA para os próximos cinco anos, porém não há previsão de retorno da resposta. Dra. 

Claudia questionamento sobre o bolsista Edgard Diniz estar usando uma vaga da cota da DIDAS. Dr. Odim informou 

que o bolsista é supervisionado pelo Dr. Oswaldo, Dr. Odim e Dra. Margarete. Dra. Claudia questionou se a CGCEA 

está utilizando todo o recurso, e se seriam implementadas bolsas de curta duração em 2018 ou 2019. Dr. Alisson 

informou que bolsas de curta duração não serão implementadas. Dr. Odim colocou que tem dúvidas a respeito das 

regras que serão utilizadas. Dr. Alisson colocou que não participa das discussões sobre as regras, mas que entende que 

o programa PCI fará uma chamada pública. Participou a todos os presentes de que há bastante tempo está trabalhando 

com as bolsas PCI e colocou em discussão se seria conveniente ser substituído. Dr. Clezio, após agradecer a dedicação 

e tecer alguns comentários elogiosos ao trabalho realizado pelo Dr. Alisson, afirmou que dado o laborioso trabalho 

que ele já vinha realizando frente ao Programa PCI era justo que outro servidor assumisse esta carga de trabalho no 

próximo período. Contudo, ele declarou que talvez não fosse o momento de ser alterar as pessoas responsáveis nas 

questões do PCI dado que o projeto de 2018 ainda não havia sido aprovado que não se tinha uma ideia límpida sobre 

as regras novas nem de como se daria a transição. Após breve discussão entre os membros, ficou definido que o Dr. 

Alisson continuará como responsável pelo Programa PCI, porém futuramente a responsabilidade passará para algum 

servidor da DIDAE. Item 5. Oportunidades (e-mail do NUINT) Dr. Clezio recomendou que é necessário que todos 

fiquem atentos às chamadas das oportunidades que são recebidas e divulgadas para as Divisões/SESLB. Item 6. 

Workshop de Avaliação da CEA (follow-up). Foi informado a todos que os trabalhos já se iniciaram que o presidente 

desta comissão ah-hoc é o Dr. Odim, sendo a secretária geral a Dra. Claudia. Também foi informado a todos que estão 

ocorrendo reuniões mensais e que os resultados destas serão oportunamente compartilhados com todos. Item 7. 

Nomeação do CACTI do INPE (follow-up). Dr. Clezio fez um breve relato a respeito da eleição para o CACTI. 

Informou que a Dra. Claudia Rodrigues foi escolhida membro titular com sete votos, e o Dr. Alisson Dal Lago como 

membro suplente com cinco votos. Ao parabeniza-los informo que estes se juntarão ao conselho na qualidade de 

membros eleitos, que também conta com o Coordenador-Geral membro titular e o Coordenador substituto como 

membro suplente para a cadeira de membro nato do conselho pela CGCEA. Item 8. Programa de Colaborador 

Voluntário (follow-up). Dr. Clezio advertiu aos chefes sobre os prazos para o envio da documentação e disse que é 

preciso que os servidores inativos providenciem os documentos a serem enviados ao Gabinete da Direção com a 

máxima urgência. Item 9. Proposta Cooperação Internacional com o Setor de Lançamento de Balões (follow-up) Dr. 

Clezio comunicou que o DLR solicitou a composição de um Comitê do INPE com o DLR para discutir a questão, e 

que aguarda instruções da direção a este respeito.  Item 10. Proposta “Universo Aberto” (e-mail do Diretor) Dr. Clezio 

participou que o Diretor recebeu um e-mail do Dr. Ulisses Barros do CBPF sobre uma base de dados de astrofísica, e 

que esse e-mail foi encaminhado para conhecimento desta Coordenação a fim de que providencie subsídios. Dra. 

Claudia colocou que o Dr. Rafael Duarte Coelho dos Santos, do LABAC, está também envolvido nesse projeto e que 

seria adequado convidá-lo para a discussão da questão. Dra. Eliah sugeriu que outras pessoas da DIDAS componha a 

comissão. Dr. Odylio sugeriu que o Coordenador envie um e-mail, dando prazo para respostas, para que os 

pesquisadores indiquem alguns nomes. Ficou então decidido que o Dr. Clezio enviará um e-mail para o chefe da 

DIDAS e/ou seu substituto para que ele faça a indicação de três pessoas, não necessariamente da DIDAS, para compor 

a comissão. Prazo: 24 de agosto de 2018. Item 11. Recursos Financeiros 2018 (follow-up) Dr. Clezio fez um breve 

relato dos recursos que foram dispendidos pelas Divisões/SESLB. Dr. Odim comentou a respeito dos recursos dos 

projetos de vulto que foram reutilizados na aquisição do Imageador. Após breve discussão sobre recursos de capital e 

custeio, o Dr. Clezio informou que solicitará ao Chefe da COCTI a planilha de itens que comporão o SRP do INPE, 

assim que esta estiver disponível. Item 12. Informes Gerais. Dr. Clezio comunicou aos presentes à realização das 
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seguintes reuniões: (a) Reunião dos Chefes em 13/julho/2018; e (b) Reunião dos Chefes em 14/agosto/2018. Oferecida 

a palavra aos presentes nada foi relatado e, não havendo mais nada a ser tratado, a reunião foi encerrada pelo Dr. 

Clezio às 16h45 e redigida por mim, Sra. Valéria Ribeiro G. Fernandes. 

Ata da Reunião Ordinária do CA da CGCEA (3432026)         SEI 01340.011493/2018-52 / pg. 3



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 16/08/2018 3432026

 

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)

Antonio Lopes Padilha
Pesquisador

Divisão de Geofísica Espacial
SIAPE 0664625
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(Assinado Eletronicamente)

Cesar Strauss
Tecnologista

Divisão de Astrofísica
SIAPE 1493284

 

(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)

Eliah Fernanda de Maria de São Sabbas Tavares
Pesquisadora

Divisão de Aeronomia
SIAPE 1358492

 

(Assinado Eletronicamente)

Marcelo Banik de Pádua
Tecnologista

Divisão de Geofísica Espacial
SIAPE 1488899

 

(Assinado Eletronicamente)

Marlos Rockenbach da Silva
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Chefe da Divisão de Geofísica Espacial
SIAPE 2084471

 

(Assinado Eletronicamente)

Odim Mendes Júnior
Pesquisador

Divisão de Geofísica Espacial
SIAPE 1096763

 

(Assinado Eletronicamente)

Paulo Prado Batista
Pesquisador

Divisão de Aeronomia
SIAPE 0663761

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 Antonio Lopes Padilha, Pesquisador, em
05/10/2018, às 14:10, 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 14:49, 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 Paulo Prado Batista, Pesquisador, em
05/10/2018, às 15:45, 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 Odim Mendes Júnior, Pesquisador, em
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08/10/2018, às 14:14, 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
10/10/2018, às 09:55, conforme art. 3º, III, "b", das Portarias MC nº 89/2014 e MCTIC
nº 34/2016.

Documento assinado eletronicamente por Clezio Marcos de Nardin, Coordenador-
Geral 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 13:44, 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 3432033 e o
código CRC 2A93D909.

Referência: Processo nº 01340.011493/2018-52 SEI nº 3432033
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