Ata da Reunião Extraordinária do Comitê Assessor da CEA
com o Diretor do INPE
Data: 11 de outubro de 2007
Horário: 16h00
Local: Sala de Reuniões do Prédio CEA
Membros Presentes: Antonio Lopes Padilha, Barclay Robert Clemesha, Delano Gobbi,
Eurico Rodrigues de Paula, Hanumant Shankar Sawant, Ícaro Vitorello, João Braga,
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, Walter Demétrio Gonzalez Alarcon.
Convidados: Gilberto Câmara Neto, Jonas Rodrigues de Souza, Joaquim Rezende
Costa, Hisao Takahashi, Carlos Alexandre Wuensche de Souza e Osmar Pinto Junior
1. Escolha de chefias: Coordenador inicia debates fazendo um histórico sobre o
processo de escolha de chefias na CEA, seus percalços ao longo do tempo e o
procedimento atualmente utilizado com participação efetiva do Comitê Assessor
(caso da Coordenação da área) e dos conselhos das sub-unidades (caso das
chefias de Divisão). Informa sobre o receio da área em perder esse processo
desenvolvido ao longo do tempo. Diretor responde mencionando o manifesto
dos funcionários do INPE (encaminhado pelos Drs. Clemesha e Perondi,
membros internos do CTC) e sua resposta ao mesmo. Enfatiza sua visão sobre a
necessidade de se ter um procedimento único para todo o INPE, a participação
dos Comitês Assessores na escolha dos Comitês de Busca, o caráter de
impessoalidade necessário nessas escolhas e, no caso específico da CEA, o fato
de ela ser maior que outras unidades do MCT, para as quais vigoram o processo
de Comitê de Busca. A discussão sobre esses tópicos envolveu a participação de
diversos presentes.
2. Outros Assuntos:
Clima Espacial: Diretor informa que a CEA, através de seu Comitê Assessor,
tem que responder sobre a forma de implantação dessa proposta no INPE: uma
nova Divisão dentro da CEA ou um novo Programa. Fala da necessidade de
interação com o LAC, buscando recrutar pessoal para desenvolver as atividades.
CST: Diretor discute a necessidade que essa nova área não seja competidora do
CPTEC; para tanto, diz que deve-se reforçar o lado não meteorológico do CST.
Pessoalmente, ele gostaria que o QUIATM fosse para o CST, mas não tem
posição formada sobre o ELAT.
Satélites Científicos: Diretor diz que o agrupamento das missões EQUARS e
MIRAX em um único lançamento é na sua opinião a melhor possibilidade para o
momento; concorda, porém, que essa não é a solução ideal, mas a possível.
Santa Maria: Diretor afirma que o objetivo a ser perseguido na regional Sul é
não duplicar as atividades hoje realizadas pela CEA.
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