Ata da Reunião Ordinária do Comitê Assessor da CEA
Data: 02 de abril de 2008
Horário: 14h30
Local: Sala de reuniões do prédio CEA
Presentes: Antonio Lopes Padilha, Thyrso Villela Neto, Barclay Robert Clemesha,
Delano Gobbi, Eurico Rodrigues de Paula, Hanumant Shankar Sawant, João Braga, José
Oscar Fernandes, José Williams dos Santos Vilas Boas, Mangalathayil Ali Abdu, Neusa
Maria Paes Leme, Odylio Denys de Aguiar, Paulo Prado Batista, Plínio Carlos Alvalá,
Polinaya Muralikrishna, Ricardo Varela Corrêa.
Secretária: Alexandra Silva Pinto
1. Informes:
reunião com o Comitê de Busca: o Dr. Plínio, presidente do Comitê de Busca para
a Coordenação da CEA, confirmou a reunião a ser realizada no próximo dia
11/04/2008 dos membros do Comitê de Busca com a CEA. A reunião vai ocorrer no
auditório do IAI e será aberta para toda a CEA. O Coordenador da área vai fazer
uma breve apresentação das atividades, visando sobretudo os membros externos do
Comitê, e em seguida ocorrerão debates a serem conduzidos pelo Comitê de Busca.
proposta de Modelo de Gestão e Estrutura Organizacional: o Coordenador
discutiu brevemente o documento que está circulando de autoria do GCMIG, e
aprovado pelo GAO, e a necessidade dos pesquisadores da CEA se manifestarem
sobre o mesmo (tópicos específicos que queiram discutir em reunião geral da área).
reunião da CTC: o Dr. Clemesha fez um breve relato da reunião do CTC ocorrida
em 01/04/2008, complementado por observações do Dr. João Braga.
Centro de Dados de Satélites Científicos: o Coordenador relatou a reunião
ocorrida na semana anterior com o Dr. Rubens Gatto da DSS/ETE. Nessa reunião
foi apresentada a criação de um Centro de Dados para missões espaciais que
envolvam atividades da CEA. Esse Centro envolveria também outros dados
científicos gerados pela área. Um questionário para consulta preliminar, formulado
pelo Dr. Gatto, vai ser distribuído aos chefes de Divisão para ser respondido pelos
diferentes grupos de pesquisa da CEA.
2. Votação em segundo turno de Lista Tríplice para auxiliar o Comitê de Busca
na escolha do próximo Coordenador da CEA:
com a desistência de 7 dos 9 previamente indicados, sobraram apenas os Drs.
Padilha e Paulo Prado para a votação final. Além dos 16 presentes, outros 3
membros do CA-CEA manifestaram seu voto por e-mail. O resultado final da
votação (considerando que cada membro do Comitê podia votar em até 2 indicados)
foi: Padilha: 16, Paulo Prado: 8, Branco: 13, Nulo: 1. Esse resultado será
encaminhado ao Comitê de Busca através da Ata desta reunião. Ao final da votação
o Dr. Paulo Prado manifestou a intenção de não se apresentar como candidato
perante o Comitê de Busca.
3. Aprovação da Ata: Ata aprovada pelos membros do CA presentes à reunião.
Ata redigida por Antonio Lopes Padilha.

