
Ata da Reunião do Comitê Assessor da CEA 
Data: 28 de novembro de 2005 

 
Presentes:  
Dr. João Braga (Coordenador) 
Dr. Antônio Lopes Padilha 
Dr. Barclay R. Clemesha 
Dra . Cláudia Vilega Rodrigues  
Enga. Elisete Rinke dos Santos  
Dr. Eurico Rodrigues de Paula 
Dr. M. A. Abdu 
Dr. Odylio D. Aguiar  
Dr. Paulo Prado Batista  
Dr. Polinaya Muralikrishna 
Dr. Ricardo Varela Corrêa 
Dr. Walter Demetrio Gonzalez Alarcon 
Dra. Neusa Paes Leme (convidada em substituição – sem direito a voto - do Dr. Plínio 
Alvalá)  
 

1. A ata da reunião do CA de 29 de junho de 2005 foi aprovada por unanimidade 
com esclarecimentos feitos pelo coordenador a respeito da prorrogação dos 
prazos de validade do último concurso público do INPE. 

2. O comitê aprovou por consenso o plano da absorção pela CEA das instalações 

do Radio Observatório do Itapetinga (ROI) e dos servidores do INPE que 
estão alocados no Centro de Radioastronomia e Aplicações do Mackenzie 
(CRAAM) e no ROI. Anteriormente, esses servidores e o ROI estavam ligados 
à Coordenadoria de Relações Institucionais (CRI) do INPE. O coordenador 
mostrou ao Comitê o memorando enviado à Direção que teve um “de acordo” 
assinado pelo diretor interino Dr. Perondi. Esse memorando propõe à Direção 
um aumento de 1% na parcela da CEA da Ação 4183 (Pesquisa e 
Desenvolvimento em Tecnologias, Ciências e Aplicações Espaciais no INPE) do 
Plano Pluri-Anual (PPA) do Governo Federal, que foi aceito pelo Diretor.  O 
coordenador ficou encarregado de submeter o plano ao novo diretor (Dr. 
Gilberto Câmara) para aprovação. (Em tempo: o Dr. G. Câmara aprovou o 

plano) 

3. O Coordenador lembrou ao Comitê os valores aprovados na Lei Orçamentária 
de 2006 para as duas ações do PPA (dentro do PNAE) que têm ligação com a 
CEA; a Ação 4183 (Pesquisa e Desenvolvimento em Tecnologias, Ciências e 
Aplicações Espaciais no INPE), cujo orçamento será de R$ 5.141.129,00, e a 
Ação 2462 (Desenvolvimento de Satélites Científicos), cujo orçamento será de 
R$ 3.360.000,00. 

4. O Coordenador solicitou aos chefes de divisão e do SLB que as informações 
necessárias para a confecção do relatório anual da CEA de 2005 sejam 
enviadas à Coordenação até o dia 02/122005. 

5. O coordenador solicitou que cada linha de pesquisa e o SLB elaborem umas 
duas páginas de apresentação do tipo powerpoint para ajudar na confecção da 
apresentação de final de ano da CEA em reunião de diretoria a ser marcada. 
Essas duas páginas devem passar pela chefia de divisão antes de serem enviadas 
ao coordenador. O prazo estabelecido para o envio à Coordenação foi de 
09/12/2005. 

6. O Dr. Ricardo Varela informou ao Comitê a necessidade de compra de dois 
switches para a rede do prédio CEA, uma vez que o número de pontos de rede 



está saturado. O valor de cada switch é de R$18 mil. O Comitê aprovou que a 
compra seja feita no início de 2006 quando for disponibilizada a primeira 
parcela do orçamento. 

7. O Dr. Eurico lembrou da importância da ascensão funcional para funcionários 
da CEA na carreira de técnico mas com curso superior completo. O 
Coordenador ficou encarregado de conversar a respeito com o novo Diretor. (Em 

tempo: o assunto foi levado à reunião da CEA com o novo diretor, que já 

manifestou sua preocupação com a assunto e prometeu estudar a questão.)  
 
Ata redigida por João Braga 
 


