
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ ASSESSOR DA CGCEA 

28/03/2018 ÀS 14H00- AUDITÓRIO, PRÉDIO CEA II, INPE-SJC  

 

O Comitê Assessor da CEA reuniu-se às 14h00, na presença dos seguintes membros: Clezio Marcos De Nardin, 

Coordenador-Geral da CGCEA, Antonio Lopes Padilha, Claudia Vilega Rodrigues, Cesar Strauss, Marlos 

Rockenbach da Silva, Marcelo Banik de Pádua, Eurico Rodrigues de Paula, Odim Mendes Júnior, Odylio Denys de 

Aguiar, Paulo Prado Batista, João Braga, Alisson Dal Lago, Carlos Alexandre Wuensche de Souza, Sinval Domingos, 

Melissa Vilela secretariando a reunião. Item 01: Ata da reunião anterior: Clezio deu início à reunião apresentando a 

pauta e a mesma foi aprovada por unanimidade. Item 02: Proposta para a próxima reunião: Dr. Clezio propõe a data 

da próxima reunião para o dia 18/04/2019, a qual foi aprovada por unanimidade. Item 03: Projetos de Vultos 2019 

(follow-up): O Coordenador-Geral da CGCEA apresentou novamente as propostas de Projetos e relembrou a todos 

que sobraram R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) em Capital. Adicionalmente, ele mostrou os resultados da 

votação eletrônica, informando que todos os projetos apresentados foram aprovados. Aberta a palavra para 

contestação e/ou revisão dos votos, não houve manifestação. Portanto, os três responsáveis pelos projetos foram 

comunicados publicamente que os projetos foram aprovados e pediu-se celeridade na condução dos processos de 

compras. Item 04: Chamada para Novas Missões Científicas (Follow-Up): Dr. Clezio apresentou as Missões, onde as 

três foram endossadas (nanoMirax, Galileo, e CubeSat-BR-C). Dr. João Braga comenta que os itens 1 e 3 não estão 

solicitando recursos do INPE e o Item 2 é algo mais para o futuro. Item 05: Mandato do Comitê Assessor da CGCEA 

(Follow-Up): Dr. Clezio começa o Item 05 dando boas vindas aos novos membros do Comitê Assessor, Carlos 

Alexandre Wuensche de Souza e Sinval Domingos. O Coordenador-Geral informou que uma nova Portaria de 

nomeação foi publicada pelo diretor, mostrando o documento a todos. Diante disso ele ressalta que esta não altera o 

mandato dos membros nomeados, que será de dois anos e começa a contar a partir do dia 04/06/2018. Portanto, 

deveremos ter uma nova Portaria publicada em março de 2020. Dr. Clezio sugere que as divisões já comecem a 

colocar na agenda um processo para março de 2020, pois a Portaria vem com prazo e o documento oficial foi enviado 

por e-mail. Dr. Marlos pergunta se a renovação deve ser de pelo menos 2/3 do Comitê Assessor, e Dr. Clezio diz que 

terá que verificar na ata de junho. Dr. Clezio pede a Dr. Antônio Padilha verificar a informação. Dr. Clezio relembra 

que foi reformulada toda a composição do Comitê Assessor, onde houve uma discussão prévia e qual seria o modelo 

que seria usado. O CA-CGCEA está aderente a portaria do INPE que regulamenta a forma de escolha dos membros do 

Comitê Assessor. Dr. Cesar Strauss questiona como será feito para que sejam definidos os Tecnologistas que serão 

membros e relembra que o Tecnologista Renato Branco não está em nenhuma divisão. Dr. Clezio solicita ao Dr. 

Antônio Padilha e Dr. Marlos para que façam uma comissão para verificar a regra e levar para a Comissão o status da 

atualização para o Comitê se preparar para o ano que vem. Dr. Marlos relembra que a DIDGE hoje tem 4 tecnologistas 

e nos próximos 5 anos terá somente o Marcelo Banik de Pádua. Dr. Cesar também relembra ao Comitê que ele é o 

único da Astrofísica. Dr. Clezio lembra das discussões correntes no planejamento que incluem a criação de uma área 

de tecnologista para a CGCEA como um todo. Item 06: Programa de Colaborador Voluntário (Follow-Up): Dr. 

Clezio atualiza a informação sobre o Dr. Walter Gonzalez que teve seu plano de trabalho apresentado por votação 

eletrônica. Nesta, houve 13 votos a favor e 5 abstenções. Aberta a palavra para contestação e/ou revisão dos votos, não 

houve manifestação. Portanto, fica ratificada a votação eletrônica. Dr. Paulo Prado questiona sobre Rene Laporte e Dr. 

João Braga diz que ele se encontra em posição de tecnologista, mas que trabalha realizando pesquisas de alto nível. 

Dr. Paulo questiona sobre aposentados estarem frequentando o INPE e Dr. Clezio diz que o crachá pode ser tomado a 

qualquer momento na portaria e a recomendação é, havendo interesse dos servidores em receber este aposentado, 

liberar a entrada como convidado ou fazer o processo para entrar como Colaborador Voluntário. Finda esta questão, 

Dr. Padilha diz que ao mencionar que Dr. Walter Gonzalez teve seu projeto aprovado, vale discutir a questão das 

Bolsas da relação da cooperação Brasil-China, a qual despertou interesse, atenção e preocupação do Comitê Assessor. 

Como resultado, fica registrado que o CA-CGCEA se manifesta solicitando que uma análise criteriosa da situação e 

providências sejam tomadas. Dr. Clezio registra a preocupação de que se acelere o processo de cooperação 

internacional levado a cabo pela Sra. Adriana Thomé. Foi determinado que o status do assunto seja trazido à pauta na 

próxima reunião. Dr. João Braga solicita que quando algum pesquisador fizer algum projeto que venha a ser aprovado 

pela CGCEA incluindo um Colaborador Voluntário, deveria ser informado quem é o responsável pelo projeto e que 

será também responsável pela atuação do Colaborador Voluntário. Foi definida a reabertura do assunto sobre o 

endosso do Colaborador Voluntário como pauta para a próxima reunião. Item 07: Planejamento da CGCEA e do 

INPE (Follow-up). Dr. Clezio diz que as duas últimas reuniões atingiram o objetivo e meta que subsidiou o material 

que foi encaminhado para o planejamento do INPE, e devido a questões de saúde do servidor Renato Henrique 

Ferreira Branco, foi feito uma breve interrupção do planejamento da CGCEA, já que este era de importante atuação na 

condução do planejamento; mesmo assim já obtiveram avanços e resultados consideráveis, que foram incorporados e 

enviados a direção, não contextualizados como planejamento do CGCEA, mas sim dentro do planejamento do INPE. 

Logo em seguida, ele abriu espaço para que seja feito um acréscimo de informação com relação a CGCEA. Dr. Odim 

diz que dentro do cumprimento das etapas propostas, tiveram êxito em relação aos objetivos e metas traçados para o 

planejamento da CGCEA; devido a uma agenda que o INPE tem, fruto do PPA, foi necessária uma adaptação, para 

que se dividisse o que era resolvido dentro da CGCEA e aquilo que deveria ser enviado a direção. Em relação a metas, 
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foram entregues metas de cunho mais conservadoras, ou seja, metas que já existiam e estavam sendo entregues; e 

metas mais ousadas, que estariam dentro do replanejamento da CGCEA, passariam por análise e validação, de modo 

que não haja aventura a ser feita. Faz também ressalva a interrupção do planejamento da CGCEA, devido ao 

afastamento do servidor Renato Branco, já mencionado na presente ata, e que mesmo podendo continuar o processo, 

não havia vantagens e por um aspecto de cumprimento da agenda do Plano Diretor do INPE, foi melhor cessar 

temporariamente o planejamento da CGCEA, e que algumas decisões que o INPE está tomando e tem impacto na 

CGCEA. Dr. Odylio diz que, em uma reunião onde foi discutido o Plano Diretor do INPE,  as áreas deveriam fazer 

análise SWOT, de acordo com o que havia sido discutido no plano da CGCEA, e houve uma crítica por parte do 

Diretor, de que foi feito um planejamento apenas até o ano de 2023 e não se falava mais nada dos anos seguintes; 

houve também um comentário por parte do Diretor, sobre a dificuldade que o mesmo encontra para dar afastamentos 

relacionados a projetos que não aparecem como aprovados pelo INPE, e que tais especificações estão na orientação 

que foi enviada por e-mail pelo próprio Diretor; e que o foi feito o questionamento se havia a vontade de transferir 

orçamento da AEB pro MCTIC. Dr. Clezio fala que é de suma importância que conste no Plano Diretor, que a 

CGCEA não se enxerga 100% embaixo da AEB. Ele também informa que isso surgiu naturalmente por observações 

de membros da AEB, quando foi realizada reunião de acompanhamento em meados de 2018. Ele também menciona 

que se deve apresentar um documento o qual subsidiará o diretor com todo um estudo, para que tal possa solicitar o 

direcionamento de recursos da CGCEA que estão embaixo da AEB para o MCTIC, e que provavelmente haverá 

concordância da própria AEB. Dr. Odim faz um adendo, dizendo que o Sr. Naoto foi extremamente elogioso a 

CGCEA, demonstrando apoio, e que por outro lado, existe uma visão diferente do por parte do Diretor. E que agora o 

Dr. Petrônio retornou ao INPE e deve assumir como Coordenador de Planejamento (COCGT). Dr. Odim voltou a falar 

sobre a relação AEB e MCTIC, no qual já existiu uma relação onde o dinheiro vinha do MCTIC e não da AEB, e que 

na gestão do Dr. Galvão foi alterada a vinda do recurso diretamente da AEB, mas que agora há uma visão diferente em 

relação a essa questão, e por isso o desejo de fazer o retorno da saída de recursos direto do MCTIC. Dr. Clezio mostra 

o novo plano de trabalho de 2018/2019 relacionado com o Termo de Execução Descentralizada (TED), que ainda não 

foi assinado pela AEB, com a inclusão de novos itens aos já existentes, pois houve uma extensão do TED anterior e 

não a realização de um novo, como de costume; e que após a assinatura este será passado para todos os membros das 

divisões da CGCEA. Dr Paulo faz um questionamento sobre um e-mail enviado pela servidora Valéria Fernandes, o 

qual se pede para que seja feita a previsão de viagens, que é um dos itens abordados no novo planejamento, e como 

fariam essa previsão se os próprios ainda não tinham o embasamento da ocorrência dos afastamentos. Dr. Clezio 

responde, que deveria ser feita a previsão para os próximos 3 meses, e que, de acordo com orientação da direção, este 

informe não precisa conter justificativas. E como ainda não foi feita assinatura do TED, apenas os itens que estavam 

em preto no documento mostrado (plano de trabalho do TED) são válidos, pois correspondem ao TED 2018. Item 09: 

Instrução Normativa Nº 1 (29 de março de 2018): A IN 01 original foi revogada, e foi publicada uma nova instrução 

de 10 de janeiro de 2019. Dr. Clezio mostra a nova instrução no slide e explica que se trata da disposição sobre o 

sistema de planejamento e gerenciamento de contratação e sobre a elaboração do Plano Anual de Contratação de bens, 

serviços, obras e soluções. Após a explicação, foi dito que todo planejamento de 2020 está sendo elaborado, e para 

isso foram criados dois setores responsáveis pelo levantamento e contratação de pedidos. A cerca de restrições, foi 

dada a recomendação que sejam feitos os pedidos necessários, pensando na questão de responsabilidade de entrega, e 

realização de serviços no âmbito de 2020. E que dentro do marco legal atual é possível a contratação de pessoa 

jurídica e física para realização de atividades fim, ou seja, se conseguir fazer um processo de serviço onde se consiga a 

contratação de terceiros, tem-se esse direito (embasado no marco); e faz um adendo, que logicamente isso depende 

que haja recurso para isso. Dra. Claudia questiona se deve ser feito a inclusão de projetos da CGCEA, para que depois 

haja a inclusão de itens a serem comprados, e há uma negação, pois se entende, que não se deva ter a possibilidade de 

fazer grandes alterações orçamentárias no planejamento. Dr. Alisson, diz que se deve colocar itens de prioridades 

baixas, já que existe espaço para isso. Dr. Padilha questiona os projetos de vulto, e Dr. Clezio responde que os projetos 

de vulto para o ano de 2020, com base no seu planejamento, deveriam ser feitos em setembro de 2018. Contudo, 

diante da IN 01 do Ministério da Fazenda, esta realidade pode ser comprometida. Neste caso, se coloca tudo o que 

necessita já nas demandas referentes à IN 02 e, se for atendido, pode não haver necessidade de projetos de vulto. Com 

isso, deverá ser deixado para concorrer aos projetos de vulto em 2021. Item 09: Informes gerais. Foi informado ao 

CA-CGCEA que as seguintes reuniões foram realizadas: 11/março/2019, Reunião das Chefias (Ordinária); 

12/março/2019, Plano Diretor 2020-2023;12/março/2019, Conselho Embrace (Ordinária); 14/março/2019, Presidente 

do Mackenzie; 14/março/2019, Agência Espacial Brasileira; 14/março/2019, Sec. Planej., Coop., Proj. Controle-

SEPLA/MCTIC; 15/março/2019, Reunião das Chefias (Extraordinária); e 22/março/2019, Diretor do DCTA. Nada 

mais havendo para tratar, a reunião foi encerrada pelo Dr. Clezio às 16 horas. 
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INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS

TERMO DE ASSINATURAS

Referente a:
- Ata da Reunião de Março de 2019 4112583

 

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

 

(Assinado Eletronicamente)

Cesar Strauss
Tecnologista
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Divisão de Astrofísica
SIAPE 1493284

 

(Assinado Eletronicamente)

Claudia Vilega Rodrigues
Pesquisadora

Divisão de Astrofísica
SIAPE 1096784

 

(Assinado Eletronicamente)

Eurico Rodrigues de Paula
Pesquisador

Divisão de Aeronomia
SIAPE 0665200

 

(Assinado Eletronicamente)

João Braga
Chefe da Divisão de Astrofísica

SIAPE 6665319

 

(Assinado Eletronicamente)

Marcelo Banik de Pádua
Pesquisador

Divisão de Geofísica Espacial
SIAPE 1488899

 

(Assinado Eletronicamente)

Marlos Rockenbach da Silva
Chefe da Divisão de Geofísica Espacial

SIAPE 2084471

 

(Assinado Eletronicamente)

Odim Mendes Júnior
Pesquisador

Divisão de Geofísica Espacial
SIAPE 1096763
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(Assinado Eletronicamente)

Paulo Prado Batista
Pesquisador

Divisão de Aeronomia
SIAPE 0663761

 

(Assinado Eletronicamente)

Carlos Alexandre Wuensche de Souza
Pesquisador

Divisão de Astrofísica
SIAPE 664453

 

(Assinado Eletronicamente)
Sinval Domingos

Tecnologista
Divisão de Aeronomia

SIAPE 663899

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Antonio Lopes Padilha,
Pesquisador, em 30/04/2019, às 15:29 (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 30/04/2019, às 15:44 (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 02/05/2019, às 09:51 (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 Paulo Prado Batista,
Pesquisador, em 02/05/2019, às 10:36 (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 Sinval Domingos,
Tecnologista, em 02/05/2019, às 11:23 (horário oficial de Brasília), com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por Odylio Denys de Aguiar,
Pesquisador, em 02/05/2019, às 11:36 (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 Alisson Dal Lago, Pesquisador,
em 02/05/2019, 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 João Braga, Chefe de Divisão
de Astrofísica, em 02/05/2019, às 14:39 (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 Carlos Alexandre Wuensche de
Souza, Pesquisador, em 02/05/2019, às 17:26 (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 03/05/2019, às 09:24 (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 03/05/2019, às 14:10 (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 06/05/2019, às 09:51 (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 06/05/2019, às 11:06
(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
06/05/2019, às 16:36 (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
4112619 e o código CRC 96D10313.

Referência: Processo nº 01340.004010/2019-44 SEI nº 4112619

Termo de Assinaturas (4112619)         SEI 01340.004010/2019-44 / pg. 6

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.mctic.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

	Ata da Reunião de Março de 2019 (4112583)
	Termo de Assinaturas (4112619)

