
 

Ata da Reunião Extraordinária da CEA para discussão da 
proposta de Clima Espacial 
Data: 22 de agosto de 2008 

 
 
Horário: 14h00 
Local: Anfiteatro do IAI 
 
Presentes: reunião aberta para participação de toda a CEA. 
 
1. Histórico da Proposta: Coordenador apresenta um histórico sobre a formulação 

dessa proposta, desde a proposição inicial no GT-7 do Planejamento Estratégico até 
a montagem de um Projeto de Grande Vulto para ser incluído no PPA 2008-2011; 
destaca o prazo curto (uma semana – 08/03/2007 a 15/03/2007) para redação de 
proposta que ao final se relacionou com a montagem de infra-estrutura em 4 anos; 
proposta teve participação das áreas diretamente envolvidas e foi montada para 
recursos prioritários na região equatorial; montante total solicitado foi de 26 milhões 
de reais. Informa que INPE tentou incluir uma atividade (ação sem prazo de 
conclusão definido; diferente de um projeto que tem prazo definido de duração) em 
Clima Espacial para o próximo PPA, mas não foi aceita pelo MCT. A alternativa no 
momento seria ter um PI na atividade de Mudanças Climáticas, com valor total de 2 
milhões para 2008. 

2. Situação Atual: A discussão desse tema no GCEA (Grupo de Competências em 
Espaço e Ambiente do Planejamento Estratégico) ainda não foi iniciada; proposta é 
de trazer a discussão para dentro da CEA para que a proposta parta daqui para o 
GCEA. Mostrado como o processo de discussão do CST está sendo feito no GCEA 
para ser tomado como base para discussão do Clima Espacial na CEA. 

3. Discussões e Deliberações: 
Criação da atividade na CEA: houve consenso para criação da atividade em Clima 
Espacial na CEA. 
Procedimentos a serem adotados: decidida a criação de uma Comissão para 
elaborar proposta preliminar para montagem da atividade; essa proposta deve ser 
trazida para nova reunião da CEA e, após aprovação, ser encaminhada ao GCEA. 
Membros da Comissão: foram escolhidos os seguintes nomes para compor a 
Comissão: Walter Gonzalez, Ícaro Vitorello, Jonas de Souza, Eurico de Paula, Hisao 
Takahashi, Hanumant Sawant, Joaquim Costa e Haroldo Campos Velho 
(LAC/CTE). A própria Comissão vai designar seu presidente e pode escolher outros 
nomes para complementá-la. 
Próximos passos: Coordenador vai agendar reunião ainda nesta semana para dar 
início aos trabalhos da Comissão. Nova reunião foi marcada para o próximo dia 
12/09/2007 quando a Comissão deve apresentar seus primeiros resultados. 
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