ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DO COMITE-ASSESSOR DA
COORDENACAO-GERAL DE CIENCIAS ESPACIAIS E ATMOSFERICAS
15/06/2018 AS 15H30- REUNIAO ELETRDNICA, INPE - SAG JOSE DOS CAMPOS

O Cornité Assessor da CEA reuniu-se eletronicamente as 15h30, os seguintes membros: Clezio Marcos De
Nardin, Coordenador-Geral da CGCEA, Odylio Denys de Aguiar, Cesar Strauss, Claudia Vilega Rodrigues,
Alisson Dal Lago, Antonio Lopes Padilha, Eurico Rodrigues de Paula, Fabio Becker Guedes, Joao Braga,
Joaquim Eduardo Rezende Costa, Marcelo Banik de Padua, Marlos Rockenbach da Silva, Odim Mendes
Junior, Paulo Prado Batista, Reinaldo Ramos de Carvalho, Fernanda de Sao Sabbas Tavares, Fernando Morais
Santos, José Oscar Fernandes, e da Sra. Valéria Ribeiro G. Fernandes secretariando a reuniao. O Dr. Clezio
enviou correspondéncia eletronica com a pauta a ser discutida contendo um ﬁnico assunto: analise e avaliagéio
dos Planos de Trabalho dos candidatos a Colaborador Voluntario, recebidas até o dia desta reuniao eletronica.
Item 1: O teor da comunicagao eletronica continha o seguinte texto: “Prezados Membros do CA-CGCEA,
(c/c Secretaria). Em atengao a decisao do CA-CGCEA em sua reuniao ordinaria de 14 de junho de 2018,
encaminho para sua consideragao o formulario abaixo para votagao eletronica sobre os "Planos de Trabalho"
dos seguintes candidatos a Colaborador Voluntario (em ordem alfabética). Para sua conveniéncia, lembro que
os membros do CA-CGCEA deverao marcar somente uma alternativa dentre as opgoes abaixo para cada
postulante. Adicionalmente, os membros do CA-CGCEA poderao tecer suas consideragoes (e.g. aprovar
parcialmente) no campo observagoes de cada postulante. Finalmente, lembro que os "Planos de Traba1ho" lhes
foram enviados no anexo do e-mail de convocagao da reuniao e que 0 REPLY devera ser feito para a Valéria
(secretaria) ate as 17h e 30min do dia 19-jun-2018.”. Em seguida a este texto foi apresentada em ordem
alfabética a lista dos candidatos a Colaborador Voluntario que continha os seguintes nomes acompanhados
pela correspondente numeragao: 1. Hanumant Shankar Sawant; 2. Hisao Takahashi; 3. José Humberto
Andrade Sobral; 4. Mangalathayil Ali Abdu; e 5. Polinaya Muralikrishna. Abaixo de cada nome foram
disponibilizadas as trés opgoes a seguir: ( ) Aprovo; ( ) Nao aprovo; ou ( ) Me abstenho. Adicionalmente,
foi colocado 0 campo de observaeao sob o texto “OBS:” para que cada conselheiro pudesse se manifestar
livremente. Finalmente, foi registrado ao final desta mensagem que ficou decidido que o plano de trabalho do
Dr. Ivan Jelinek Kantor sera apreciado apos manifestagao do Conselho do Curso de Pos-Graduagao em GES.
Findo o prazo de eleigao, foram recebidos 16 (dezesseis) votos entre os 18 (dezoito) membros, tendo todos os
planos de trabalho sido aprovados por unanimidade, e os dois votos nao recebidos contabilizados como
abstengao. Nada mais havia para ser tratado. Portanto reuniéio foi encerada pelo Dr. Clezio as 17h 30min do
dia 19-jun-2018 e redigida por mim, Sra. Valéria Ribeiro G. Fernandes e assinada pelo Coordenador-Geral.
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