Reunião do Comitê Assessor da CEA
Data: 19 de agosto de 2010 – 9 horas

Horário: 9h0min
Local: Sala de reuniões do prédio CEA.
Presentes: José Williams dos Santos Vilas Boas, Abraham Chian Long Chian, Eurico
Rodrigues de Paula, Ícaro Vitorello, Inez Staciarini Batista, João Braga, Barclay Robert
Clemesha, Jonas Rodrigues de Souza , José Oscar Fernandes, Nalin Babulal Trivedi,
Oswaldo Duarte Miranda, Paulo Prado Batista, .

Pauta da reunião:
1 – O processo de escolha do novo Coordenador da CEA.
2 – Indicação de nomes para compor o Comitê de Busca.

A reunião, sob a coodenação do Dr. Williams, teve início com uma ampla discussão
sobre o precesso de sucessão do Coordenador da CEA, onde foram feitos diagonósticos
identificando falhas nos procedimentos e dificuldades encontradas ao longo de todo o
processo que teve início em maio do corrente ano.
Após longas discussões o Dr Clemesha sugeriu que fossemos para o item 2 da pauta,
tendo em vista que seria mais fácil. O Dr. Williams fez uma explanação sobre o
procedimento adotado em 2008 para a composição do Comitê de Busca tendo sido aceito
por unanimidade que aquele procedimento, descrito nas Atas de 25 de janeiro de 2008 e
25 de fevereiro de 2008, deve ser utilizado para compor o Comitê de Busca (CB).
Em resumo, cada Divisão da CEA deverá:
•
•

indicar um único membro interno para compor o CB, todavia a pessoa indicada
deve ser membro do Comitê Assessor.
sugerir dois nomes de membros externos ao INPE, para compor o CB como
membros externos.
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Finalmente, o CA da CEA deverá referendar os nomes dos membros internos indicados
pelas Divisões e será feita um votação para escolha dos dois membros externos e suplente
conforme descrito na Ata de 25 de fevereiro de 2008.
Dessa forma, o item 2 da agenda foi concluído e retornamos ao item 1. O Dr Oswaldo,
argumentou que em virtude de todos os problemas envolvidos nesse processo de sucessão
do Coordenador ele entendia que deveríamos retornar ao início do processo e
deveríamos estender o mandato para 4 anos uma vez que isso simplificaria o processo.
Houve manifestação de outros membros informando que, atualmente, o mandato é de 2
(dois) anos com recondução por mais 2 (dois) anos em função do desemprenho do
Coordenador, avaliado pelo CA, o que não é muito diferente e assim deveria ser mantido.
O Dr Williams argumentou que no caso de recomeçar todo o processo ele entendia que os
nomes daqueles já escolhidos por votação deveriam ser mantidos. O Dr. João Braga e
outros colegas argumentaram que como o novo processo de escolha do Coordenador seria
via Comitê de Busca e não via Coordenador interino, o processo deveria recomeçar com
nova votação. Após discussões, sugiram duas propostas que foram colocadas em votação:
1. Nova votação de nomes para encaminhar ao CB,
2. Manter os nomes do Dr. Paulo Prado e do Dr. Cláudio Tateyama e encaminhar ao
CB.
A proposta 1(um) teve 8 (oito) votos favoráveis, a proposta 2 (dois) teve 2 (dois) votos
favoráveis e ocorreram 2(duas) abstenções.
Alguns membros do Conselho perguntaram se todos os pesquisadores da CEA seriam
candidatos à Coordenação. O Dr. Williams argumentou que segundo o critério já
utilizado na votação anterior para escolha do Coordenador interino (Ata 28 de junho de
2010) todos os pesquisadores da CEA são condidatos. Não houve manifestações contra
esse procedimento.
Dessa forma, os dois itens da agenda foram concluídos e uma nova reunião deve ser
marcada a partir da qual serão indicados os nomes para compor o CB e será estabelecida
a data para a votação e escolha dos nomes que serão encaminados ao CB para compor a
lista tríplice.
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