Ata da Reunião Ordinária do Comitê Assessor da CEA
Data: 2 de junho de 2009
Horário: 10h00
Local: Sala de reuniões do prédio CEA.
Presentes: Antonio Lopes Padilha, José Williams dos Santos Vilas Boas, Abraham
Chian Long Chian, Barclay Robert Clemesha, Carlos Alexandre Wuensche de Souza,
Francisco José Jablonski, Hisao Takahashi, Hugo Vicente Capelato, Iara Regina
Cardoso de Almeida Pinto, Ícaro Vitorello, Inez Staciarini Batista, Joaquim Eduardo
Rezende Costa, Jonas Rodrigues de Souza, José Oscar Fernandes, Nalin Babulal
Trivedi, Oswaldo Duarte Miranda, Paulo Prado Batista, Plínio Carlos Alvalá, Walter
Demetrio Gonzalez Alarcon.
Convidados: Odim Mendes Junior, Osmar Pinto Junior.
Secretária: Nilda Costa Alves Moreira da Silva.
1. Servidor destaque 2009: foram indicados os nomes dos Drs. Barclay Clemesha,
pela DAE, Hanumant Sawant, pela DAS, e Walter Gonzalez, pela DGE. O Dr.
Gonzalez retirou sua candidatura através de e-mail enviado antes da reunião. Após
exposição das razões das indicações por membros da DAE e da DAS, foi realizada
votação. O Dr. Barclay Clemesha foi escolhido com 9 votos, com o Dr. Sawant
recebendo 7 votos e 3 votos em branco. A DAE vai encaminhar justificativa para a
escolha do Dr. Clemesha, a ser enviada posteriormente à Direção do INPE.
2. Transferência das linhas de pesquisa ELAT e QUIATM para o CCST: o
Coordenador iniciou a reunião com uma síntese das discussões da semana anterior,
mencionando que havia faltado a exposição do grupo de pesquisas ELAT.
Em seguida, passou a palavra ao Dr. Osmar que discutiu as razões da ELAT para
solicitar sua transferência para o CCST. Citou que os motivos são principalmente
científicos, pois as atividades da linha de pesquisas atualmente se enquadram mais
no CCST do que na CEA. Sobre a pós-graduação, informou que neste momento a
intenção do grupo é de continuar a atuar no curso de Geofísica Espacial, pois não há
curso ainda estabelecido no CCST. No futuro, caso venha a se instalar um curso
naquele centro, não veria impedimento em participar das duas pós-graduações.
Confirmou a proposta sobre o porcentual de participação, com 30% na CEA em
2009 e integral no CCST a partir de 2010.
O Dr. Plínio voltou a manifestar posição da reunião anterior, sobre seu interesse em
continuar a participar do corpo docente do curso de Geofísica Espacial. Informou
que além do curso do CCST não estar aprovado, também não prevê mestrado e as
linhas de concentração do curso proposto não contemplam suas atividades.
Em seguida, o Coordenador relatou o impasse da reunião anterior, com metade dos
membros do CA-CEA favorável à saída dos dois grupos, com os procedimentos a
serem definidos posteriormente, e metade contrária à saída, para buscar uma
negociação com a Direção.
As discussões que se seguiram abordaram aspectos relacionados (1) à extinção das
atividades dessas linhas de pesquisa na CEA; (2) o impacto que representaria para o
futuro da CEA a saída repentina de mais de 10% de seus pesquisadores, atrelada à
questão da aposentadoria iminente de um número significativo de outros
pesquisadores; (3) a viabilidade de tentar segurar grupos que vêem oportunidades
melhores de atuação fora da CEA; (4) possíveis desdobramentos caso a resposta do
Comitê Assessor fosse negativa; (5) vínculos entre grupos da CEA e o programa de
Clima Espacial; (6) se seria adequado discutir apenas a saída dos grupos neste

momento, em contraposição a propostas sobre a necessidade de discutir a
organização da CEA, antes de decidir sobre a saída dos dois grupos, visando
amadurecer uma proposta para levar ao Diretor sobre a reposição dessas vagas; (7) o
cuidado a ser tomado com as propostas de reestruturação nas divisões hoje
estabelecidas, com a tentativa de minorar o enfraquecimento de uma das divisões
podendo levar ao enfraquecimento de todas; (8) a dificuldade para discutir esses
temas durante o Planejamento Estratégico, em oposição à situação atual da
existência de um fato concreto que força a CEA a discutir seu futuro; (9) a
possibilidade de postergar a decisão sobre a transferência dos grupos e o
estabelecimento de prazos para concluir toda a discussão.
Por fim, aprovou-se por consenso a proposição de ampliar a discussão interna,
abrindo a possibilidade de toda a CEA participar nas deliberações sobre uma
possível reestruturação da área. Uma reunião será marcada, se possível para a
próxima semana, aberta à participação de todos os membros da CEA.
3. Aprovação da Ata: Ata aprovada pelos membros do CA-CEA presentes à reunião.
Ata redigida por Antonio Lopes Padilha e Nilda Costa Alves Moreira da Silva.

