
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ-ASSESSOR DA  
COORDENAÇÃO-GERAL DE CIÊNCIAS ESPACIAIS E ATMOSFÉRICAS 

22/11/2018 ÀS 14H00- Sala 90 do Prédio CEA I,  
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, Dr. Antonio Lopes Padilha, Dra. Claudia Vilega Rodrigues,  Cesar Strauss,        
Dr. Marlos Rockenbach da Silva, Dr. Marcelo Banik de Pádua, Dr. Eurico Rodrigues de Paula, Dr. Fábio Becker 
Guedes, Dr. Joaquim Eduardo R. Costa, José Oscar Fernandes, Dr. Alisson Dal Lago, Dr. Odim Mendes Júnior,  
Dr. Odylio Denys de Aguiar e Valéria Ribeiro G. Fernandes secretariando a reunião. O Dr. Clezio iniciou a reunião 
apresentando a pauta a ser discutida: A pauta proposta foi a seguinte: Item 01. Ata da Reunião Anterior.  Item 02. 
Proposta para a Próxima Reunião. 03. Programa de Colaborador Voluntário (follow-up) 04. Comissão para o 
ROEN (follow-up) 05. Workshop de Avaliação da CEA (follow up) 06. PI Científicos dos Instrumento s do 
EQUARs (follow up) 07. Histórico do Projeto de Vultos 08. Recursos Financeiros 2018 (Compras de TI). 09. 
Recursos Financeiros 2019. 10. Informes Gerais. Esta foi aprovada, com a ordem dos itens alterada na forma do 
exposto a seguir. Item 01. Sobre a ata o Dr. João Braga deixou registrado que, em sua opinião, as atas não devem 
conter a íntegra das discussões que acontecem nas reuniões do Comitê Assessor, para evitar eventuais 
interpretações do conteúdo fora de seu contexto original. Após breve discussão ficou decidido que deverão constar 
nas atas tudo o que for discutido, cabendo aos membros a decisão de retirar algum comentário que foi feito caso 
seja considerado irrelevante, desde que não altere o teor do exposto e/ou a decisão tomada. Em seguida, os 
membros foram informados que as atas anteriores foram todas assinadas no SEI e, portanto, estão aprovadas. Item 
02. Proposta para a próxima reunião: 20 de dezembro de 2018. Aprovada por unanimidade. Devido a 
impossibilidade de tomada de decisão, pela necessidade de alguns membros que precisavam sair antes do término 
da reunião, adiantou-se a discussão do Item 07. Histórico do Projeto de Vultos: O Coordenador-Geral fez um breve 
histórico dos projetos de vulto que foram apresentados e contemplados nos últimos anos. Informou que os recursos 
que estão propostos na PLOA para 2019 são os mesmos de 2018. Após breve discussão sobre o assunto, o 
Coordenador colocou em pauta se o sistema de Projeto de Vulto será mantido: 7 (sete) membros concordaram com 
sua manutenção no ano de 2019. 3 (três) membros foram contrários e não houve abstenções. O Dr. Eurico precisou 
deixar a reunião, pois participaria de uma banca de defesa de mestrado no DCTA. Houve então questionamentos 
sobre a execução orçamentária da CGCEA, seguida de discussões sobre potenciais propostas de encaminhamento. 
Finda a fase de discussões, elencou-se duas propostas acerca dos valores destinados ao Projeto de Vulto em 2019, 
cujas foram postas em votação pelo Dr. Clezio: Proposta 1) Valor máximo de R$400.000,00 (desses R$400.000,00 
apenas R$250.000,00 poderão ser de recursos de custeio). Essa proposta obteve 1 (um) voto de concordância, 7 
(sete) votos contrários à proposta e 2 (duas) abstenções. Proposta 2) O Projeto de Vulto em 2019 teria o valor 
máximo de R$600.000,00 (do montante de R$600.000,00, sendo que R$350.000,00 serão recursos de capital e 
R$250.000,00 poderão ser de custeio). Essa proposta obteve (7) sete votos a favor, (1) um voto contrário e (2) duas 
abstenções. Decidiu-se, portanto, pela Proposta 2 para o Projeto de Vulto 2019. Item 08. Recursos Financeiros 
2018 (Compras de TI). Antes de se iniciar esta discussão, o Dr. Fábio solicitou a palavra e comentou que os valores 
das diárias do INPE estão defasados e que muitos trabalhos de campo não podem ser feitos, pois os técnicos não 
recebem o suficiente para cobrir suas despesas com hotéis nas localidades das pesquisas. Feito o devido registro e 
devolvida a palavra, o Dr. Clezio retomou o item e informou que o INPE, através do Coordenador de Tecnologia da 
Informação, não conseguiu emitir a Ata de Registro de Preços de Equipamentos de Tecnologia da Informação do 
INPE em 2019. Como forma de garantir a execução orçamentária, o Sr. Antonio Ésio, Coordenador do COCTI 
encontrou atas de registro de preços de outros órgãos para que o INPE possa fazer a adesão. As adesões já foram 
solicitadas e a grande maioria foi atendida. Neste sentido, as demandas da CGCEA foram praticamente todas 
compradas. Item 09. Recursos Financeiros 2019. O Coordenador-Geral da CGCEA informou que já está 
trabalhando no planejamento de 2019 com as chefias das Divisões/SESLB. Na próxima reunião será encaminhada 
ao CA-CGCEA a versão final da PPD acordada inicialmente com as chefias e posteriormente, com o planejamento 
do INPE, respeitada a PLOA. Item 03. Programa de Colaborador Voluntário (follow-up) O Dr. Clezio mencionou 
que o plano de trabalho da Dra. Alícia Luísa C. de Gonzalez Alarcon foi aprovado em votação eletrônica e que os 
votos estão disponíveis para conferência de todos na secretaria da CGCEA. Além disso, ele informou que 
encaminhará o processo da Dra. Alícia, após a Ata da Reunião do CA-CGCEA anterior ter sido assinada pelos 
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membros deste comitê no SEI, visto que esta ratifica ad referendum a votação eletrônica. Adicionalmente, ele 
informou que o Plano de Trabalho do servidor inativo René Laporte também foi aprovado através de votação 
eletrônica e que, assim como no caso da Dra. Alícia, os votos estão disponíveis para conferencia de todos na 
secretaria da CGCEA. Igualmente, o processo será encaminhado à Direção do INPE após a assinatura no SEI, da 
ata desta corrente reunião, visto que esta assinatura ratifica ad referendum a votação eletrônica. Item 04. Comissão 
para o ROEN (follow-up). O coordenador-Geral anunciou que foi contato pele presidente do comitê ad-hoc para 
informar que os trabalhos foram iniciados. Item 05. Workshop de Avaliação da CEA (follow up) O Dr. Clezio 
informou que a comissão organizadora formada por: Dr. Marcelo Banik de Pádua,  Dr. Marlos Rockenbach da 
Silva, Dr. Odim Mendes Júnior, Dr. Odylio Denys de Aguiar, Dr. Carlos Alexandre Wuensche de Souza, Dr. José 
Roberto Cecatto, Dr. Alexandre Alvares Pimenta, Dr. Fábio Becker Guedes, Dr. Gino Genaro, Gino Genaro,       
Dr. José Carlos Neves de Araujo (Representante da Pós-Graduação em Astrofísica) e Dra. Lívia Ribeiro Alves 
(Representante da Pós-Graduação em Geofísica Espacial) já iniciaram os trabalhos. Adicionalmente, anunciou que 
os resultados serão encaminhados ao CA-CGCEA para sua ratificação, na próxima reunião ordinária. Item 06. PI 
Científicos dos Instrumento s do EQUARs. O Dr. Antonio Lopes Padilha comentou que na última reunião do CA 
foi discutido abertamente que seria feita uma chamada para os PIs. Questionou quando isso será colocado em 
prática. Dr. Clezio informou que a situação dos equipamentos do EQUARS está bastante delicada, pois os 
responsáveis estão com problemas internos de comunicação, além da sobrecarga de trabalho devido à limitação de 
recursos humanos. Como resultado ele informou que levantará esta questão na próxima reunião com o Grupo do 
EQUARS. Item 10 - Informes Gerais. Foi informado ao comitê a lista e datas das reuniões e atividades 
pertinentes realizadas pela Coordenação entre a última e a presente reunião. Não havendo mais nada a tratar, Dr. 
Clezio encerrou a reunião às 17h e redigida por mim, Sra. Valéria Ribeiro G. Fernandes. 
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INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS

TERMO DE ASSINATURAS

 

Referente à:

- Ata da Reunião Extraordinária do dia 22/11/2018. 3707338

 

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 665173

 

(Assinado Eletronicamente)

Claudia Vilega Rodrigues
Pesquisadora

Divisão de Astrofísica
SIAPE 1096784

 

(Assinado Eletronicamente)

Joaquim Eduardo Rezende Costa
Pesquisador

Divisão de Astrofísica
SIAPE 664811

 

(Assinado Eletronicamente)
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Cesar Strauss
Pesquisador

Divisão de Astrofísica
SIAPE 1493284

 

(Assinado Eletronicamente)

Marcelo Banik de Pádua
Tecnologista

Divisão de Geofísica Espacial
SIAPE 1488899

 

(Assinado Eletronicamente)

Eurico Rodrigues de Paula
Pesquisador

Divisão de Aeronomia
SIAPE 665200

 

(Assinado Eletronicamente)

Fábio Becker Guedes
Chefe da Divisão de Aeronomia

SIAPE 1693582

 

(Assinado Eletronicamente)

Alisson Dal Lago
Pesquisador

Divisão de Geofísica Espacial
SIAPE 1466122

 

(Assinado Eletronicamente)

Odim Mendes Júnior
Pesquisador

Divisão de Geofísica Espacial
SIAPE 1096763

 

 

(Assinado Eletronicamente)

José Oscar Fernandes
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Chefe do Setor de Lançamento de Balão
SIAPE 0664352

 

(Assinado Eletronicamente)

Antônio Lopes Padilha
Pesquisador

Divisão de Geofísica Espacial
SIAPE 664625

 

(Assinado Eletronicamente)

Marlos Rockenbach da Silva
Chefe da Divisão de Geofísica Espacial

SIAPE: 2084471

Documento assinado eletronicamente por Antonio Lopes Padilha,
Pesquisador, em 19/12/2018, às 14:31 (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, Chefe de
Divisão de Aeronomia, em 19/12/2018, às 15:53 (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 20/12/2018, às 14:15 (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 Odylio Denys de Aguiar,
Pesquisador, em 20/12/2018, às 17:58 (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 21/12/2018, às 09:19 (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 Odim Mendes Júnior,
Pesquisador, em 28/12/2018, às 10:09 (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 03/01/2019, às 11:42 (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 15/01/2019, às 09:40 (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 José Oscar Fernandes, Chefe
de Setor de Lançamento de Balão, em 15/01/2019, às 10:44 (horário
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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 15/01/2019, às 16:45 (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 18/01/2019, às 14:04
(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 Clezio Marcos de Nardin,
Coordenador-Geral de Ciências Espaciais e Atmosféricas, em
21/01/2019, às 15:24 (horário oficial de Brasília), com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mctic.gov.br/verifica.html, informando o código verificador
3707359 e o código CRC AC1EEEC5.

Referência: Processo nº 01340.014655/2018-12 SEI nº 3707359
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