Ata de Reunião Ordinária do Comitê Assessor da CEA
Data: 03 de novembro de 2011
Horário: 14h
Local: Sala de reuniões do prédio CEA.
Presentes: Oswaldo Duarte Miranda, Odim Mendes Junior, Alexandre Álvares
Pimenta, Alisson Dal Lago, Carlos Alexandre Wuensche de Souza, Claudia
Vilega Rodrigues, Eurico Rodrigues de Paula, Hisao Takahashi, Inez Staciarini
Batista, Jonas Rodrigues de Souza, Joaquim Eduardo Rezende Costa, José
Angelo dos Santos Neri, José Oscar Fernandes, José Williams dos Santos
Vilas Boas, Paulo Prado Batista.
Secretária: Nilda Costa Alves Moreira da Silva.
Pauta da reunião:
− Informes
− Orçamento 2012 e satélites científicos
− Aprovação do memorial de ocupação do prédio CEA II pela DGE
− Outros assuntos.
1. Informes:
- O Coordenador iniciou a reunião apresentando os documentos (e-mail do
Dr. Alisson e o memo assinado pela Dra. Maria Virginia Alves) que
documentam a solicitação de transferência da Dra. Virginia para a
DGE/CEA, após a substituição da atual direção do INPE. O Coordenador
entende que esse assunto não é pertinente ao escopo do CA/CEA, uma
vez que já foi conduzido e aprovado pelo Conselho da DGE. Houve
manifestação de preocupação por parte de alguns membros do CA
referente a vinda da Dra. Virginia para a CEA em relação a CTE/LAP, sua
alocação anterior à Direção. O coordenador explicou que com a ida da Dra
Virginia para a Direção sua lotação passou a ser o GB, o que a torna
independente para procurar outra Coordenação para desenvolver suas
atividades profissionais, após o término de suas atividades como chefe de
gabinete da atual direção do INPE. Acrescentou que, tão logo tomou
conhecimento dessa solicitação foi conversar com o Dr. Abramof,
coordenador da CTE, para conhecer a posição dele em relação à vinda da
Dra. Virginia para a CEA. O Dr. Abramof não se opõe a essa solicitação.
Mesmo assim, alguns membros do CA acham prudente, visando manter as
boas relações com a CTE, que deveria constar formalmente uma satisfação
da Dra. Virginia ao LAP/CTE, referente a sua vinda para a DGE/CEA. O
Coordenador irá contatar a Dra. Virginia e ver a melhor maneira de
encaminhar essa manifestação do CA/CEA.
− O Coordenador informou que o INPE passará por um processo de
Auditoria em 2012, a ser conduzido pelo Tribunal de Contas da União.
2. Orçamento 2012 e satélites científicos

O Coordenador apresentou a estrutura atual da ação 4183 que nos últimos dois
anos teve o montante de 3,1 milhões, para ser utilizado pelas Divisões/Setores
da CEA. A divisão dos recursos ocorre após ser liberado pela AEB, e sofrer
um contingenciamento de 12% para cobrir os custos de funcionamento do
INPE, mais as despesas com pagamento da conta de luz (6% CEA/SJC e
100% Atibaia), estagiários/CEA, assinatura de periódicos e ar condicionado.
Em seguida apresentou a sugestão de proposta da Coordenação para a
divisão dos recursos da ação 4183, que no novo PPA (2012-2015) foi elevada
para 5 milhões. Esse valor engloba custeio e capital e seria assim dividido: 3,5
milhões para a CEA, Divisões/Setores e 1,5 milhões destinados para o projeto
de desenvolvimento dos microsatélites. Nestes valores serão aplicados os
descontos mencionados acima, ou da forma que ficar determinada para 2012.
Na sequência o Coordenador relatou, novamente ao CA-CEA, o histórico dos
fatos ocorridos durante a preparação do PPA ( 2012-1015), que culminaram na
elevação da ação 4183 de 3,1 milhões, em 2011, para 5 milhões para os
próximos 4 anos. Reforçou que a proposta de desenvolvimento de
microsatelites pela CEA, apresentada à AEB e aos técnicos do MPOG foi
determinante para o incremento da ação 4183, como também para a migração
do Programa de Clima Espacial, do grupo de Mudanças Climáticas, para o
PNAE. Relembrou ao CA que a proposta de desenvolvimento de microsatelites
começou na gestão anterior, culminando com a inclusão dessas missões
espaciais no Plano Diretor do INPE horizonte 2011-2015. Destacou a
importância do posicionamento do CA em relação aos recursos para o
desenvolvimento de microsatelites pela CEA, visto que na reunião de avaliação
da ação 4183, com a AEB, ocorrida em setembro já foi colocado que em 2013
deverá ser apresentado um relatório de viabilidade das missões incluindo o
cronograma de desenvolvimento das cargas úteis. A proposta foi posta em
discussão e alguns aspectos foram abordados como:
− aprovação da continuação do projeto de vulto em 2012;
− critério para a definição do montante de 1,5 milhões (ano) para o
desenvolvimento dos microsatélites;
− gerência dos recursos para o desenvolvimento dos microsatelites;
− viabilidade de mão de obra para execução do projeto;
− elaboração de um cronograma que contemple as etapas usuais de
gerenciamento de projeto;
− utilização da verba orçamentária disponível em 2012 para a realização
de um estudo conceitual dos diferentes projetos espaciais;
− submissão dos projetos para uma revisão por painel formado por
especialistas com a finalidade de avaliar a factibilidade e relevância da
continuidade dos projetos.
Por fim a proposta foi colocada em votação e aprovada com 12 fotos a favor e
2 abstenções. Na sequência foi votada a proposta de projeto de vulto para
2012 e reprovada com 2 votos a favor, 11 votos contra e 1 abstenção.
3. Aprovação do memorial de ocupação do prédio CEA II pela DGE
O Coordenador apresentou a proposta de ocupação do andar térreo do prédio
CEA II pela Divisão de Geofísica Espacial. O andar dispõe de 28 salas, um

auditório, uma copa e banheiros. O memorial de ocupação apresenta a
distribuição das salas da seguinte maneira: 10 salas para a linha de pesquisa
MAGHEL, sendo 9 escritórios e um laboratório, a mesma fração de espaço
será destinada para a linha de pesquisa GEOMA. O espaço destinado para as
atividades administrativas ficou assim distribuído: 1 sala para a chefia, 1 sala
para a secretaria, 1 sala para abrigar a rede de dados do andar térreo, 1 sala
para reuniões, 1 sala para suporte cientifico da DGE e mais 2 salas para
acomodar a Coordenação da CEA. O Dr. Alisson informou que como
Coordenador Acadêmico da GES irá pleitear a ultima sala disponível para
abrigar a pós graduação. A proposta foi posta em discussão e alguns aspectos
foram abordados como:
utilização de uma sala para acomodar pesquisador visitante;
utilização de um espaço para acomodar alunos;
utilização do antigo centro de controle do BSS para acomodar alunos;
preservação de espaço no atual prédio da DGE;
permanência de parte do grupo GEOMA no atual prédio da DGE,
incluindo o retorno dos integrantes do grupo GEOMA que estão
ocupando o espaço cedido pelo BSS/DAS, no LASER;
− reavaliação geral do espaço físico na CEA.
−
−
−
−
−

A proposta de ocupação, sem alteração, foi colocada em votação e aprovada
com 9 votos a favor, 1 voto contra e 3 abstenções. Na sequência foi proposta a
utilização da última sala disponível no andar térreo do CEA II para acomodar
pesquisadores visitantes e uma reforma no espaço BSS (com recursos da
ATCEA) para atender as atividades acadêmicas da CEA como um todo
(astrofísica e geofísica espacial), além de sala de apoio para alunos. A
proposta foi aceita pelos 13 membros do CA presentes.
4. Outros assuntos: A reunião começou com 15 membros e terminou com 13
membros presentes.
A reunião foi encerrada as 17h40.
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