PLANO DE TRABALHO
ENTIDADE CEDENTE
INSTITUTO DE AERON•UTICA E ESPA‚O
ENTIDADE PROPONENTE
CAMPUS UNIVERSIT•RIO 'Dr. BEZERRA DE MENEZES" – UNIBEM

1 - DADOS CADASTRAIS
€rg•o/Entidade Cedente
INSTITUTO DE AERON•UTICA E ESPA‚O
Endere‚o
Pra„a Marechal Eduardo Gomes, n… 50 - Vila das Ac€cias.
Cidade
UF
CEP
S†o Jos‡ dos Campos
SP
Conta Corrente
Banco
xxx
xxx
xxx
Nome do Respons…vel
Wander Almodovar Golfetto -Cel.-Av.
CI/€rg•o Expedidor
Cargo

CGC

DDD – Telefone
EA(*)
(0XX12) 3947-6555
Federal
Ag„ncia
Pra‚a de Pagamento
xxx
CPF
Fun‚•o

Endere‚o
Instituto de Aeron€utica e Espa„o-IAE

Matr†cula
CEP

€rg•o/Entidade Proponente
CGC
Campus Universit€rio “Dr. BEZERRA DE MENEZES" – UNIBEM
xxx
Endere‚o
xxx
Cidade
UF
CEP
DDD – Telefone
EA(*)
xxx
xxx
xxx
xxx
Particular
Conta Corrente
Banco
Ag„ncia
Pra‚a de Pagamento
xxx
xxx
xxx
xxx
Nome do Respons…vel
CPF
xxx
xxx
CI/€rg•o Expedidor
Cargo
Fun‚•o
Matr†cula
xxx
xxx
XXX
XXX
Endere‚o
CEP
xxx
xxx

2 - OUTROS PART‡CIPES
N†o pertinente a este Plano de Trabalho

3 - DESCRIˆ‰ES DO PROJETO
T‡TULO
Dar continuidade ‰ coleta de dados de superfŠcie para determina„†o das condi„‹es meteorolŒgicas, aprofundar
estudos multidisciplinares do espa„o e promover pesquisas para determina„†o das condi„‹es de anomalias
magn‡ticas e geomagn‡ticas na regi†o de Paula Freitas, Pr, e abrang•ncia da AMAS – Anomalia Magn‡tica do
AtlŽntico Sul; promover pesquisas em GeofŠsica, fŠsica atmosf‡rica, utilizando as depend•ncias do Campus de
Pesquisas GeofŠsicas Major Edsel de Freitas Coutinho para a realiza„†o de ensino e pesquisas no perŠodo de
30.01.2007 a 30.01.2012.
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IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO
Visando a continuidade do Conv•nio n• 001/DEPED/2002 e o m•tuo interesse na renova„†o do mesmo, o IAE e a
UNIBEM desenvolver†o trabalhos conjuntos de coopera„†o t‡cnico-cientŠfico em €reas de comum acordo e intercŽmbio
de informa„‹es, especialmente relacionadas ‰ Anomalia Magn‡tica do AtlŽntico Sul – AMAS; promover o
desenvolvimento das Ci•ncias Espaciais e Atmosf‡ricas, principalmente na regi†o de Paula Freitas, Pr, onde est€
instalado o Campo de Pesquisas GeofŠsicas Major Edsel de Freitas Coutinho, realizando estudos locais que podem ser
comparados com os resultados de outras regi‹es latitudinais do territŒrio brasileiro, da Am‡rica do Sul e de outros
observatŒrios. Para tanto dever€ tamb‡m:
 Promover a coleta de parŽmetros meteorolŒgicos;
 Inser„†o desses parŽmetros em banco de dados prŒprio;
 Promover a manuten„†o das instala„‹es prediais do Campus de Pesquisa GeofŠsica;
 Promover cursos, semin€rios, confer•ncias, treinamento de pessoal, programas especŠficos de pesquisa e
desenvolvimento tecnolŒgico;
 Implantar e utilizar laboratŒrios e oficinas para a realiza„†o da programa„†o, tanto quanto possŠvel no Campus
de Pesquisas GeofŠsicas Major Edsel de Freitas Coutinho;
 Pagar as taxas de servi„os p•blicos do referido campo (€gua, luz, esgoto, etc), e mais despesas com telefone,
especialmente na utiliza„†o das atividades de ensino e pesquisa pela UNIBEM, no campus.

JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO
Considerando que o Campo de Pesquisas GeofŠsicas Maj. Edsel de Freitas Coutinho, de propriedade da Uni†o –
Comando da Aeron€utica, mantido pelo Instituto de Aeron€utica e Espa„o conservando as instala„‹es l€ existentes e a
sua posse (tratando-se de uma propriedade rural de €rea total igual a 260.906,00 m2, situado na Col‘nia Dona J•lia,
Quinh†o B, antiga Fazenda Tarum†, no MunicŠpio de Paula Freitas, na Comarca de Uni†o da VitŒria – PR, contando
apenas com as seguintes instala„‹es e facilidades: duas constru„‹es pr‡-fabricadas de madeira, uma cobertura sem
paredes, uma guarita de alvenaria, um abrigo de alvenaria para o transformador el‡trico, um po„o d’€gua, cerca em todo
o perŠmetro, uma torre de 130 m e energia el‡trica fornecida pela empresa COPEL). Em 2000, n†o havia nenhuma
atividade t‡cnica desenvolvida no local, conforme consta do primeiro Plano de Trabalho elaborado para o Conv•nio
firmado. Assim com o Conv•nio firmado pelo CTA e UNIBEM, para o perŠodo de 20.08.2002 a 20.08.2007, a
UNIBEM assumiu a responsabilidade de dinamizar tanto quanto possŠvel, atividades naquele Campo de Pesquisa
GeofŠsica. Cumpriu rigorosamente o levantamento e fornecimento de dados meteorolŒgicos coletados de forma
convencional; al‡m da manuten„†o, preserva„†o e seguran„a do Campo. Foi elaborado um Plano de Trabalho na forma
de proposta para os prŒximos cinco anos, face ‰ renova„†o ou reestrutura„†o do atual Conv•nio em vigor, uma nova
fase e nova perspectiva.
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RESPONSABILIDADES A SEREM ASSUMIDAS
Do Campus Universit…rio "Dr. Bezerra de Menezes” / Faculdades Integradas “Esp†rita”:















Manter em ordem o local onde se encontram instalados os sensores no Campo de Pesquisa Geofísica, obedecendo
aos padrões da Organização Meteorológica Mundial (OMM), contando com equipamentos adquiridos e instalados
para efetivar a gravação dos dados e sua retransmissão em meio compatível em CD ROM, disco laser e outros.
Realizar o levantamento de dados meteorológicos de superfície: temperatura do ar, pressão atmosférica,
precipitação, umidade relativa, direção e velocidade do vento.
Realizar o pagamento de todas as despesas com consumo de água, de energia elétrica e com ligações telefônicas
realizadas a serviço.
Manter as instalações prediais existentes, realizando serviços de manutenção corretiva e preventiva nas mesmas.
Informar ao IAE toda e qualquer atividade extra, de caráter macro, a ser exercida pela UNIBEM no Campo ou
modificação desejada nas instalações existentes no Campo.
Aguardar a autorização oficial do IAE para realizar qualquer tipo de atividade ou de modificação das instalações do
Campo.
Devolver à propriedade ao IAE, sem qualquer tipo de ônus, toda e qualquer instalação predial que vier a ser
construída no Campo.
Responsabilizar-se pela segurança do campo, inclusive no período noturno, feriados e finais de semana.
Responsabilizar-se por qualquer tipo de dano às instalações do Campo, bem como a empregados e terceiros,
causados pelas atividades da UNIBEM no local.
Responsabilizar-se pela boa conduta civil e moral das pessoas que vierem a desempenhar funções no Campo.
Responsabilizar-se pela segurança do Campo e o controle de entrada e saída de pessoas, viaturas, materiais,
equipamentos e animais, inclusive no período noturno, feriados e finais- de- semana.
Permitir, em qualquer situação, a vistoria por parte do IAE no Campo.
Utilizar os servidores do IAE lotados no Campo somente para realizar atividades previstas e acordadas
previamente.
Do Instituto de Aeron…utica e Espa‚o:





Conceder a utilização do Campo para pesquisas e atividades de ensino e pesquisa pela UNIBEM.
Manter os servidores do IAE em atividade no Campo, coerentes com o objeto do projeto, em plena harmonia de
participantes das atividades desenvolvidas pela UNIBEM.
Promover a cooperação e o intercâmbio de informações técnicas e científicas visando a realização conjunta dos
programas específicos de ensino, pesquisas e desenvolvimento tecnológico.

4 - CRONOGRAMA DE EXECUˆŒO (META, EVENTOS OU FASES)

4.1 META A SER ATINGIDA
Concretizar todas as etapas previstas, especialmente relacionadas a ampliação de pesquisas sobre anomalias magnéticas
e geomagnetismo na região de Paula Freitas e abrangência sobre o Atlântico Sul.

4.2 EVENTOS
ITEM
1
2
3

4

EVENTO
Reforma das instalações de apoio visando a alocação dos
equipamentos de coleta, análise de dados e apoio.
Instalação de equipamentos de informática visando a
otimização de softwares necessários para a análise dos dados
geomagnéticos obtidos via WEB.
Instalação de software para o envio em tempo real dos
parâmetros metereológicos ao IAE.
Construção de um parque de antenas de transmissão e
recepção de sinais de RF nas bandas de 500 KHz a 50 MHz
objetivando a leitura das máximas freqüências utilizáveis
(MUF) .
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PRAZO
02/2007 a 03/2007
04/2007 a 05/2007
06/2007 a 07/2007

08/2007 a 12/2007

5
6
7
8
9

10

11

Constru„†o de um parque de antenas YAGI operando na
freq“•ncia de 2.8 GHz com o objetivo de parametrizar dados
de emiss†o t‡rmica solar a fim obter o conte•do eletr‘nico
total da ionosfera local.
Instala„†o das antenas RF e YAGI e testes
Preparo da infraestrutura b€sica para a montagem dos
equipamentos necess€rios ao funcionamento da placa GPS
(scintmon) visando obter dados relativos ‰s irregularidades
ionosf‡ricas.
Montagem final e teste do conjunto antena / placa GPS
An€lise e ajuste dos dados experimentais obtidos durante o
primeiro semestre de funcionamento do conjunto antena/placa
GPS.
Implementa„†o da infraestrutura b€sica necess€ria para a
constru„†o e instala„†o de um magnet‘metro tipo fluxgate
visando obter dados geomagn‡ticos terrestres.
Proceder an€lise e obter resuldados dos dados obtidos por
aparelhos geofŠsicos instalados no campus de pesquisa e
compar€-los com resultados obtidos em outras esta„‹es
geofŠsicas espalhadas pelo planeta.

02/2008 – 06/2008
07/2008 a 08/2008
09/2008 a 10/2008
11/2008 a 12/2008
01/2008 a 06/2008

07/2008 a 12/2008

02/2008 a 08/2012

A execu„†o deste atual e novo Conv•nio n†o implicar€ no repasse de recursos financeiros de um partŠcipe a outro, nem
acarretar€ em aumento de despesas com o desenvolvimento do Plano de Trabalho, devendo cada partŠcipe arcar com as
respectivas despesas referentes ‰ sua execu„†o. N†o haver€, portanto, repasse de verbas ou recursos financeiros de um
partŠcipe a outro.

6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
N†o se aplica a este Programa de Trabalho.

7 - FONTES DE RECURSOS
As fontes de recursos para a concretiza„†o do objeto do projeto dever†o advir da participa„†o de organismos de fomento
ou fontes prŒprias de recursos.
PREVISÃO DE INÍCIO E TÉRMINO DA EXECUÇÃO DO OBJETO
O prazo de execu„†o ser€ de cinco anos, a contar da data de publica„†o de seu extrato no Di€rio Oficial da Uni†o,
podendo ser prorrogada atrav‡s de Termo Aditivo por igual perŠodo.
Apesar do prazo de t‡rmino do Conv•nio anterior, previsto para a data de 30.08.2007. A reestrutura„†o do Conv•nio
anterior prev• o InŠcio em 2007 e o T‡rmino em 2012.
NORMAS DE SIGILO NECESSÁRIAS
Al‡m das j€ estabelecidas neste Instrumento, se durante a execu„†o do Plano de Trabalho, quaisquer atividades ou
resultados obtidos merecem ser considerados como de natureza sigilosa, recebendo a classifica„†o apropriada e se
necess€rio mediante Termo Aditivo, sendo introduzidas no Conv•nio as cl€usulas e condi„‹es reguladoras da nova
situa„†o.
PROPRIEDADE E GERÊNCIA DOS RESULTADOS
Ficam resguardados os direitos de propriedade do IAE e da UNIBEM sobre os resultados, processos e produtos
referentes ao desenvolvimento objeto do presente Conv•nio.
OUTROS ASSUNTOS CONSIDERADOS DE INTERESSE DAS PARTES


A propriedade intelectual e a ger•ncia dos resultados intermedi€rios ou finais relacionados ao desenvolvimento
tecnolŒgico oriundo do Plano de Trabalho objeto do Conv•nio pertencer†o em partes iguais, ao IAE e a UNIBEM.
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Sempre que atrav‡s de qualquer meio de comunica„†o forem divulgados resultados, processos e produtos, bem
como atividades relativas ao Conv•nio e ao seu Plano de Trabalho ser†o expressamente indicados a participa„†o do
IAE.
Outros assuntos constantes das cl€usulas do Conv•nio.

DAS PESQUISAS
ATIVIDADES DE PESQUISAS PREVISTAS
As atividades ou linhas de pesquisa a implantar envolvem:
 Anomalia magn‡tica do AtlŽntico Sul –AMAS;
 Irregularidades ionosf‡ricas – bolhas ionosf‡ricas.
 Oz‘nio estratosf‡rico
 Correntes geomagn‡ticas induzidas
 GeofŠsica Nuclear

VIABILIDADE DA REALIZAÇÃO DAS PESQUISAS
1 - Envidar esfor„os visando ‰ aquisi„†o e instala„†o de equipamentos de coleta de dados relacionados a parŽmetros
espaciais na regi†o da AMAS, contando com a participa„†o de organismos de fomento.
EQUIPAMENTOS FUNDAMENTAIS E NECESSÁRIOS AO ÊXITO DAS PESQUISAS







magnet‘metros
ionosondas
digisondas
monitor de cintila„‹es ionosf‡ricas
scintmon
espectrofot‘metros

2 – Adquirir e instalar hardwares e softwares para processamento e interpreta„†o dos resultados (Esta„†o de Trabalho),
micro computadores, impressoras, pacotes gr€ficos.
3 – Adquirir material bibliogr€fico (livros, revistas especializados e periŒdicos).
4 – Envidar esfor„os para edificar no espa„o central do Campo de Pesquisa GeofŠsico: salas laboratŒrios para
processamento de dados; salas de aula; dormitŒrios, cozinha, sala de estar, banheiros.
5 – Conv•nios de parcerias – buscar conv•nios de parceria visando implantar e realizar projetos de pesquisa.

FOMENTO À PESQUISA
Em face da relevŽncia e complexidade de estudos, bem como o alto custo de equipamentos de pesquisas e aparelhos
apropriados ser€ necess€rio a busca de apoio, em parceria, com institui„‹es de pesquisas conveniadas, via projetos que
ser†o encaminhados aos Œrg†os estaduais e federais de fomento ‰ pesquisa, tais como: FINEP – Financiadora de
Estudos e Projetos; CNPq – Conselho Nacional de Desenvolvimento CientŠfico e TecnolŒgico; PRONEX – Programa
de Apoio ‰ N•cleos de Excel•ncia; Funda„†o Arauc€ria de Apoio ao Desenvolvimento CientŠfico e TecnolŒgico do
Paran€; FUNAPE – Funda„†o de Apoio ‰ Pesquisa; ABIPT – Associa„†o Brasileira de Institui„‹es de Pesquisas
TecnolŒgicas e Minist‡rios relacionados.
Dentre as atividades a serem desenvolvidas ressalta-se:





Desenvolver projetos de pesquisas visando ‰ aquisi„†o e instala„†o de equipamentos no Campo de Pesquisas em
Paula Freitas;
Firmar parcerias com institui„‹es de pesquisas estaduais e federais com o propŒsito de programar pesquisas nas
diversas €reas das Ci•ncias Espaciais, na regi†o da AMAS;
Participar de congressos nacionais e internacionais na €rea das Ci•ncias Espaciais e, de prefer•ncia, apresentar
trabalhos relacionados ‰s atividades de pesquisas no Campus de Paula Freitas;
Coordenar as pesquisas a serem desenvolvidas no Campus relacionadas a AMAS e divulgar seus resultados na
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forma de artigos científicos em revistas nacionais e internacionais;
Orientar alunos de iniciação científica da FIES nas áreas de pesquisas a serem desenvolvidas;
Apresentar relatórios semestrais a UNIBEM e ao IAE sobre o andamento das atividades de pesquisas.

Período de 30/01/2007 a 30/01/2012:
Firmar convênios com instituições nacionais de Excelência em Pesquisas Espaciais
Elaborar projetos em parceria com instituições conveniadas a órgãos de fomento a pesquisa para a compra de
equipamentos (de coleta e análise de dados) a serem instalados no Campus de Paula Freitas.
Período de 01/2008 a 12/2012:
Programar outros projetos de pesquisas relacionados a AMAS em outras áreas do conhecimento humano tais como
biologia, agronomia, medicina, meteorologia, geologia, etc.
Firmar parcerias com instituições internacionais de comprovada excelência em pesquisa espacial.
Proceder à análise de dados obtidos pelos aparelhos científicos instalados no campus de pesquisas ou em regiões da
AMAS, próxima a Paula Freitas, PR.
Divulgar resultados das pesquisas em revistas especializadas nacionais e internacionais.
Apresentar os resultados das pesquisas em congressos nacionais e internacionais.
Consolidar linhas de pesquisa sobre Anomalia Magnética do Atlântico Sul e suas influências em âmbito regional e
global.
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8 – CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

9 - APROVAˆŒO PELO CEDENTE – IAE
Aprovado
__________________________
Local e Data

______________________________________
Wander Almodovar Golfetto– Ten.-Cel.-Av.
Diretor do IAE

10 - APROVAˆŒO PELO PROPONENTE – UNIBEM
Aprovado
__________________________
Local e Data

__________________________________________
Prof. Oct€vio Melchiades Ulyss‡a

Diretor Geral da UNIBEM
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