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ATA DA REUNIÃO DE 20/02/2013 

 

 A reunião foi iniciada com uma apresentação feita pelo coordenador, relatando 

todos os investimentos feitos no período de 2009-2012, com ênfase especial para o ano 

de 2012. Em seguida, o Comitê decidiu realocar os recursos dos seguintes projetos: 

Satélites científicos, LSST, FASTCAM, Telescópio robótico, ELTs e LLAMA. 

 O Comitê Gestor considera que a maior prioridade daqui em diante seja a 

conclusão e colocação em operação da instrumentação para o telescópio SOAR. 

 

Além disso, o CG deliberou sobre os seguintes itens: 

 

Bolsas 

- Foi informado ao CG que o saldo atual para bolsas nas modalidades IC, PDJ, AT e 

DTI é de aproximadamente R$ 111.000,00. O CG aprovou mais uma chamada de IC. 

Foi decidido que é necessário reservar um saldo para possíveis pedidos emergenciais de 

bolsas PDJ. 

 

Bolsa BEV-A 

- Saldo de aproximadamente R$ 14.000,00. Estudar a possibilidade de pagar o Dr. Keith 

Taylor através desta bolsa. 

 

Ciência sem Fronteiras 

- Abrir nova chamada para bolsas PDE e SWE. 

 

 

- Decisões sobre os pedidos 

 

1) UFS: o CG aprova a compra da estação remota para o SOAR e do telescópio 

LX200; solicita, porém, preliminarmente uma carta de compromisso da UFS 

com a contrapartida da universidade em instalar os equipamentos. 

Com relação à instrumentação para o telescópio, (espectrógrafo e câmera), o 

grupo da UFS deverá enviar um projeto mais detalhado. 

 

2) UNIPAMPA: O CG aprova a compra dos telescópios solicitados, no valor 

máximo de R$ 15.000,00, sem diárias. 

 

3) UFSJ: O CG aprova a compra dos telescópios solicitados, no valor máximo de 

R$ 15.000,00. 

 

4) EaD: o coordenador apresenta o orçamento solicitado por este grupo e informa 

que não é necessário aprovar o pedido total nesta data. Sugere que o conteúdo do 

livro seja primeiro analisado antes de ser tomada a decisão se o CG deverá 

apoiar a confecção do mesmo. 

 

5) BRAVO 

Na segunda parte da reunião houve apresentação do coordenador do BraVO, 

prof. Alex Carciofi, sobre os resultados das atividades deste comitê, bem como 

apresentação do representante da empresa Critical Software. O CG reconhece o 
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empenho e esforço realizado pelo BRAVO nas diversas atividades, em especial 

com relação à formação e envolvimento dos estudantes. 

Sobre os pedidos enviados pelo BraVO, o CG chegou ao seguinte consenso: 

- aprovar a compra do servidor e do estudo conceitual; os casos de usuários não 

serão financiados pelo INCTA; deverá haver financiamento de agências, caso a 

caso. 

- Apoio de apenas 2 representantes do BraVO ao Interop meeting; 

- Os pedidos de eventos serão analisados caso a caso. O CG considera mais 

importante a realização de cursos/escolas no Brasil, trazendo especialistas, do 

que mandar estudantes ao exterior. 

- O CG recomenda a continuidade da realização de eventos de Computação 

Científica em Astronomia. No entanto recomenda a participação de 

pesquisadores seniores no Comitê Organizador e uma participação mais 

significativa de especialistas internacionais. Tais pedidos deveriam ter apoio das 

agências de fomento, de forma que o financiamento do INCTA seja parcial. 

- O CG solicita relatório de uso das máquinas GINA e Alfa Crucis. 

 

6) BTFI 

É solicitado um montante de R$ 348.000,00 para este projeto. O CG concorda 

 com a alocação prévia deste montante, desde que seja possível  fazer a 

 transposição de verba em US$ na FAPESP. 

 

7) STELES 

O CG entende que a instrumentação é prioridade do INCT-A, portanto, aprova o 

orçamento informado para este projeto. 

 

8) SPARC4 

O CG concorda em pagar os US$ 22.000,00, porém, primeiramente será 

analisado se parte desse valor poderá ser pago via Bolsa BEV-A. 

 

9) Solicitação de impressão de livro do prof. Kepler 

- O CG aprova no mérito o apoio. 

- Devido ao fato do INCT-A não poder financiar atividades administrativas 

como correio – explicitamente proibido no Edital dos INCTs (neste caso, da 

ordem de R$ 13 mil reais), recursos outros terão que ser encontrados pelo 

solicitante para arcar com a distribuição. 

- os recursos serão liberados após a apresentação de um plano de distribuição, 

incluindo a lista de universidades que deverão receber os livros e comprovação 

de recursos para distribuição; 

 

 

 


