Ata da Reunião Ordinária do Comitê Assessor da CEA
Data: 26 de maio de 2009
Horário: 10h30
Local: Sala de reuniões do prédio CEA.
Presentes: Antonio Lopes Padilha, José Williams dos Santos Vilas Boas, Abraham
Chian Long Chian, Barclay Robert Clemesha, Eurico Rodrigues de Paula, Francisco
José Jablonski, Hisao Takahashi, Ícaro Vitorello, Inez Staciarini Batista, Joaquim
Eduardo Rezende Costa, Jonas Rodrigues de Souza, José Oscar Fernandes, Nalin
Babulal Trivedi, Oswaldo Duarte Miranda, Paulo Prado Batista, Plínio Carlos Alvalá,
Walter Demetrio Gonzalez Alarcon.
Secretária: Nilda Costa Alves Moreira da Silva.
1. Informes:
execução orçamentária em 2009: o coordenador apresentou planilha com o
acompanhamento dos gastos orçamentários da ação 4183 (Pesquisa em Ciência
Espacial) até a data da reunião. O saldo atual é de cerca de 707 mil reais em custeio
e 153 mil em capital. Informou sobre a lentidão do processo de compras neste ano,
devido à pressão externa (NAJ e TCU) sobre os setores de compra e GLC do INPE.
Externou preocupação com o saldo elevado em capital e solicitou que esse saldo
seja executado até o final de junho. Em relação aos saldos do ATCEA, informou
que vai utilizar parte do saldo em custeio para as despesas administrativas do ROI e
parte daquele em capital para implementar a rede “wireless” na CEA,
disponibilizando para as áreas o saldo restante.
2. Transferência das linhas de pesquisa ELAT e QUIATM para o CCST:
o Coordenador apresentou um histórico sobre a criação do Centro de Ciência do
Sistema Terrestre (CCST) no INPE, desde sua proposição no plano de trabalho
relacionado com a candidatura do atual Diretor do Instituto, passando pela discussão
do tema durante o Planejamento Estratégico e a forma de implantação baseada no
mecanismo de "joint appointment" (atuação conjunta em duas áreas distintas, com
porcentual de atividade em cada uma delas definido e vínculo administrativo na área
com maior porcentual de atuação). No caso da CEA, os grupos que foram indicados
como potenciais participantes do CCST foram ELAT e QUIATM, ambos da DGE.
O Coordenador relembrou em sua exposição a reunião deste Comitê Assessor em
08/08/2007, na qual se deliberou que qualquer transferência de grupos da CEA para
o CCST precisaria da aprovação do Comitê. Informou também sobre os
desdobramentos em 2009, com o contato da chefia do CCST com a Coordenação da
CEA e os dois grupos da DGE envolvidos. Ao final desses contatos, em reunião do
Conselho da DGE em 22/05/2009, os grupos apresentaram propostas de "joint
appointment" com os seguintes porcentuais: ELAT - 70% no CCST e 30% na CEA,
em 2009, com 100% no CCST em 2010; QUIATM - 60% no CCST e 40% na CEA,
em 2009, com transição suave para 100% no futuro para o CCST. Em ambos os
casos, esses porcentuais significariam a transferência administrativa imediata de
ambos os grupos para o CCST.
Após sua exposição, o Coordenador passou a palavra ao Dr. Plínio, representante do
QUIATM no CA-CEA (infelizmente não se pode ouvir manifestação da linha
pesquisas ELAT, pela ausência de sua representante na reunião). Ele informou que a
transferência para o CCST possibilitará um aumento no leque de atividades da linha
de pesquisas. Essas atividades ficariam mais restritas na CEA com a criação do
programa de Clima Espacial. As atividades relacionadas com a CEA serão

continuadas, inclusive na participação no curso de pós-graduação. Em termos de
recursos financeiros, informou que o CCST já possui alguns recursos neste ano que
inclusive permitiram a transferência do laboratório da Dra. Cristina Forti, de
Cachoeira Paulista para São José, sem onerar a CEA. Em seguida, ele respondeu
questões formuladas por outros membros do CA-CEA que enfocaram aspectos
relacionados com a ocupação do espaço físico, o objetivo (pesquisa ou serviço) do
CCST e a situação da pós-graduação nesse novo centro (contempla apenas o
Doutorado e tem enfrentado dificuldades para aprovação pelo Conselho de PósGraduação do INPE).
Vários membros do Comitê manifestaram preocupação com a situação do curso de
pós-graduação em Geofísica Espacial com a saída desses docentes. Foi também
enfatizada a dificuldade de desvincular atividades de pós-graduação daquelas de
pesquisa e a necessidade do tema ser discutido pelo Conselho e Corpo Docente do
curso. Em seguida as discussões dirigiram-se para o significado da saída desses
grupos para a CEA. Focou-se na necessidade de a CEA buscar minimizar essas
perdas de pesquisadores, a necessidade de rediscutir a estrutura da CEA para não
permitir um enfraquecimento exagerado de uma das suas divisões, e relembrou-se a
saída do grupo do Dr. Enio e a compensação (vagas em concurso) que foi obtida
junto à Direção do INPE naquele caso.
Ao final, as discussões polarizaram-se em duas posições: favorável à transferência,
com os procedimentos sendo discutidos posteriormente (transferência imediata ou
nos moldes propostos pelos grupos), ou contrários à transferência, buscando obter
concessões junto a Direção para a saída desses grupos (mesmo caso do grupo do
Enio acima citado). As duas propostas foram postas em votação e, depois da retirada
do voto do Coordenador, registrou-se empate de 8 (oito) votos para cada uma delas.
Após esse resultado decidiu-se encerrar a reunião para possibilitar que os membros
do CA ausentes sejam consultados. Uma nova reunião para deliberar sobre o assunto
será marcada para a semana de 1 a 5 de junho de 2009.
3. Aprovação da Ata: Ata aprovada pelos membros do CA-CEA presentes à reunião.
Ata redigida por Antonio Lopes Padilha e Nilda Costa Alves Moreira da Silva.

