
 

Ata da Reunião Extraordinária do Comitê Assessor da CEA 
Data: 24 de janeiro de 2008 

 

 

Horário: 10h00 

Local: Sala de reuniões do prédio CEA 

 

Membros Presentes: Antonio Lopes Padilha, Abraham Chian Long Chian, Delano 

Gobbi, Eurico Rodrigues de Paula, Hanumant Shankar Sawant, Hugo Vicente Capelato, 

Iara Regina Cardoso de Almeida Pinto, José Oscar Fernandes, José Williams Vilas 

Boas, Paulo Prado Batista, Plínio Carlos Alvalá, Ricardo Varela Corrêa, Walter 

Demetrio Gonzalez Alarcon. 

 

1. Indicação de nomes para compor o Comitê de Busca para a Coordenação da 
Área: antes de se iniciar a discussão de possíveis nomes para compor o Comitê de 

Busca (CB), membros do Comitê Assessor (CA) propuseram adiamento dessa 

resolução argumentando pela necessidade de uma maior discussão do processo na 

CEA. Posta em votação a proposta de adiamento foi aprovada por 10 votos a favor, 

1 contra e 2 abstenções. Uma mensagem vai ser encaminhada pelo Coordenador ao 

Diretor do INPE externando essa posição do CA e solicitando adiamento no envio 

das proposições para compor os CBs. Também, deliberou-se que uma nova reunião 

vai ser realizada em 25/02/2008 para indicar os nomes do CB para a CEA. 

2. Discussão de critérios para composição do CB para a Coordenação: para 

agilizar o procedimento na reunião de 25/02/2008 foram discutidos critérios a serem 

obedecidos para escolha dos nomes. Deliberou-se que cada uma das Divisões (DAE, 

DAS e DGE) vai trazer propostas para a reunião. Mantendo a proposição de o CB 

ser constituído por 3 nomes internos à CEA e 2 nomes externos ao INPE, discutiu-se 

inicialmente a forma de escolha dos membros internos. A proposta de se ter um 

nome por Divisão (definidos pelas próprias Divisões em reuniões anteriores a 

25/02/2008) foi aprovada por 12 votos a favor e 1 voto contra. Em seguida foi 

votada a proposta de os membros internos do CB serem obrigatoriamente membros 

do CA. Posta em votação a proposta foi aprovada por 7 votos a favor e 6 contra. 

Como conseqüência, para a reunião do dia 25/02/2008 cada Divisão vai trazer um 

nome interno para compor o CB, sendo que este nome tem que ser membro do CA. 

Para escolha dos membros externos, foi aprovada por unanimidade a proposta de 

que cada Divisão traga 2 nomes (já previamente contatados e que aceitem caso 

sejam indicados) para a reunião de 25/02. Uma votação vai ser realizada pelo CA 

para definir uma ordem de prioridade para esses nomes visando sua posterior 

indicação para o Diretor. 

3. Comitês de Busca para as Divisões: analogamente ao caso da Coordenação da 

CEA, a data para que as Divisões de Astrofísica e Geofísica Espacial tragam suas 

listas com os nomes para compor os CBs para escolha das chefias nessas Divisões 

foi adiada para 25/02/2008. De acordo com decisão na reunião de 17/01/2008, o CA 

deve apenas referendar essas listas. 

4. Bolsas PCI: o Coordenador fez um breve relato de reunião ocorrida em 21/01/2008, 

na qual foram estabelecidos critérios a serem adotados a partir de agora pelo INPE 

para concessão de bolsas PCI.  
5. Aprovação da Ata: Ata aprovada pelos membros do CA presentes à reunião. 

Ata redigida por Antonio Lopes Padilha 


