
Renovado convênio entre UFSM e INPE 

Após cinco anos de espera foi assinado na manhã de ontem a renovação do convênio de 
cooperação técnico-cientifica entre o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e a 
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). A assinatura ocorreu durante a cerimônia 
de posse do novo chefe do Centro Regional Sul de Pesquisas Espaciais (CRSPE) do 
INPE, professor Celso Arami Marques da Silva. O ato contou com a presença do diretor 
do órgão, Gilberto Câmara, e de representantes do Ministério da Ciência e Tecnologia. 

Na solenidade foram assinados por Gilberto Câmara e o reitor da UFSM, Clóvis Lima, 
quatro termos de ajuste referentes à cooperação científica nas áreas de Observação da 
Terra, Meteorologia, Ciência Espacial e Engenharias. Também foi assinado um termo de 
ajuste relativo à administração da estrutura física, ou seja, dos prédios que o INPE 
mantém em Santa Maria, no campus da UFSM, e em Silveira Marfins. Foi realizada ainda 
a assinatura de um protocolo de intenções para elaboração de estudo sobre a 
necessidade de construção, no Centro Regional, de uma estação de recepção de 
imagens de satélites. 

Segundo Gilberto Câmara, o convênio de cooperação firmado agora entre a universidade 
e o instituto, que terá duração de cinco anos, é muito mais abrangente do que o anterior, 
vencido desde agosto de 2001. "Ele é bem diferente e mais amplo que o anterior cujo 
enfoque principal era a ciência espacial. Nesse novo convênio ampliamos muito a 
cooperação cientifica com Santa Maria, incluindo novas áreas como meteorologia e 
observação da terra. Isso demonstra um compromisso maior do INPE com essa unidade, 
inclusive em termos de investimento financeiro". salientou. 

O diretor nacional do instituto destacou ainda como muito importante a presença de um 
professor da UFSM na chefia do Centro Regional Sul de Pesquisas Espaciais do INPE. 
Celso Arami Marques da Silva é docente do Departamento de Física da Universidade 
Federal de Santa Maria desde 1976. Ele possui mestrado e doutorado na sua área de 
atuação e integra o Programa de Pós-graduação em Física da instituição. A escolha do 
professor para o cargo, em substituição ao pesquisador Nelson Schuch, se deu através 
de um Comitê de Busca instituído pela direção do INPE. Entre os profissionais que se 
inscreveram para participar da seleção, Celso Aranni foi o escolhido para a função, 

"A renovação na chefia do Centro Regional do INPE é positiva. Também é importante 
que todas as unidades do instituto tenham as suas chefias escolhidas através de um 
Comitê de Busca. O que é público não tem dono e é preciso haver renovação em todos 
os escalões da administração pública", observou Gilberto Câmara, ao se referir as críticas 
de alguns setores em relação a substituição de Nelson Schuch que estava no cargo há 
cerca de 20 anos. 


