Rio de Janeiro/RJ, 14 e 15 de Agosto de 2018

Encontro com a CCISE
A Comissão de Coordenação e Implantação de Sistemas Espaciais (CCISE), responsável
pelo gerenciamento do Programa Estratégico de Sistemas Espaciais (PESE), Programa
criando para atender às necessidades estratégicas das Forças Armadas e da sociedade
brasileira, por meio de a implantação de longo prazo dos projetos de Sistemas Espaciais
de Defesa que gerem produtos de uso dual (militar e civil), estará presente no Congresso
Latino-americano de Satélites com alguns de seus representantes para tratar sobre o
referido tema.
Os interessados poderão enviar propostas de palestras sobre temas específicos (listados
abaixo), as quais serão apresentadas à CCISE durante o Congresso Latino-americano de
Satélites, a ser realizado no Rio de Janeiro, dias 14 e 15 de agosto de 2018.
As palestras servirão de subsídio à Comissão em seus processos de planejamento, sendo
conduzidas de forma individualizada e reservada, limitadas às propostas selecionadas
neste processo conduzido pela organização do evento.
O envio das propostas de palestras deverá acontecer até o dia 07 de maio de 2018,
quando então serão selecionadas pela organização do Congresso Latino-americano de
Satélites, com apoio da CCISE, as palestras que irão compor o “Encontro com a Defesa”.
As apresentações serão realizadas em horário pré-agendado, no dia 14 de agosto, com
a duração de 30 minutos (15 minutos para a palestra e mais 15 minutos para dúvidas e
esclarecimentos), em uma sala reservada, paralelamente à realização do Congresso
Latinoamericano de Satélites.
O público geral do evento não terá acesso a estas apresentações.
Temas de interesse da CCSIE para possíveis apresentações:
As propostas de palestras deverão versar sobre os seguintes temas. Sugestões fora dos
temas podem ser enviadas mas não terão prioridade no processo de escolha. As
palestras devem ser programadas para uma duração máxima de 15 minutos.
Centros de Lançamento

-Redução de Custos de Operação de Centros de Lançamento de Satélites.
-Modelos de Negócios Viáveis para o Centro Espacial de Alcântara.
-Sistemas de Avaliação de Custos de Operação de Centros de Lançamento.
-Possíveis parcerias internacionais de interesse da indústria espacial brasileira.
Lançadores
- Tecnologias Aplicadas em Lançadores de Microssatélites.
- Redução de Custos Recorrentes de Lançadores de Microssatélites.
-Modelos de Negócios Viáveis para Lançadores de Microssatélites.
- Sistemas de Avaliação de Custos de Lançadores.
-Possíveis parcerias internacionais de interesse da indústria espacial brasileira.
Satélites
- Desafios de Integração de Plataformas Satelitais.
- Desafios de Integração de Cargas Úteis de Satélites.
- Avaliações de Mercado de Micro e Nanossatelites.
- Sistemas de Avaliação de Custos de Sistemas Satelitais.
- Possíveis parcerias internacionais de interesse da indústria espacial brasileira.
- Novas tecnologias e arquiteturas para Sistemas Espaciais de Sensoriamento Óptico.
Análise de Missão
- Propostas de arquiteturas de sistemas espaciais para atividades de sensoriamento
remoto óptico em monitoramento de grandes áreas.
- Propostas de arquiteturas de sistemas espaciais para atividades de sensoriamento
remoto radar em monitoramento de grandes áreas.
- Propostas de arquiteturas de sistemas espaciais para atividades de comunicações em
baixa órbita e/ou geoestacionários.
Capacitação
- Modelos de capacitação para o pessoal que atua no Setor Espacial.
- Cursos no Brasil e no exterior, em diversos níveis, voltados para a formação de pessoal
do Setor Espacial.
-Modelos de laboratórios, softwares e sistemas de aplicação na formação do pessoal no
segmento espacial.
Envio das propostas
As propostas deverão ser encaminhadas até o dia 07 de maio para o email
satelites@glasberg.com.br contendo no campo “Assunto” o seguinte texto “Proposta
de palestra para CCISE – NOME DA SUA EMPRESA”

A proposta deverá conter um título definido, um resumo do conteúdo em até 10 linhas,
nome e perfil do apresentador, incluindo cargo, função e dados biográficos relevantes.
Caso haja mais de um apresentador, o tempo será dividido e é necessário informar os
mesmos dados (nome, cargo e função)
A proposta também deve conter email, telefone e função da pessoa de contato para
comunicação posterior.
Análise das propostas
As propostas de apresentações serão analisadas pela organização do Congresso Latinoamericano de Satélites, com apoio da CCISE, até o dia 21 de maio, a partir de quando os
selecionados serão contactados por email ou telefone e informado dos horários e
demais condições. As apresentações poderão acontecer em qualquer horário entre 9:00
e 17:00, do dia 14 de agosto, no Rio de Janeiro.
Condições de participação
Qualquer empresa e/ou consultoria poderá apresentar propostas. Mas para o
agendamento da apresentação é necessário que o palestrante esteja devidamente
credenciado no evento. Mais informações sobre credenciamento estão disponíveis em
www.satelitesbrasil.com.br
Cronograma
O cronograma para o processo seletivo é o que se segue:
•
•
•

07 de Maio de 2018 - Envio das propostas
21 de Maio de 2018 – Seleção das propostas e início dos agendamentos
07 de Junho de 2018 – Término do prazo para agendamento e inscrição de
selecionados
As datas poderão ser alteradas pela organização do evento. Os participantes serão avisados.
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