Ata da Reunião Ordinária do Comitê Assessor da CEA
Data: 19 de março de 2008
Horário: 9h30
Local: Sala de reuniões do prédio CEA
Presentes: Antonio Lopes Padilha, Thyrso Villela Neto, Barclay Robert Clemesha,
Delano Gobbi, Eurico Rodrigues de Paula, Hanumant Shankar Sawant, João Braga, José
Oscar Fernandes, 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, Ricardo Varela Corrêa, Walter Demétrio Gonzalez Alarcon.
Secretária: Alexandra Silva Pinto
1. Informes do Coordenador:
orçamento: LOA aprovada pelo congresso na última semana, vai agora para sanção
presidencial; recursos ainda vão demorar para chegar (talvez no próximo mês);
INPE está subsistindo com depósito de 1/12 das ações do PNAE e 2/12 das ações do
MCT; apenas atividades emergenciais estão sendo aprovadas.
prédio CEA: projeto executivo para construção do prédio foi finalmente entregue
(contempla as duas partes do prédio); após aprovação pelo setor de Engenharia do
INPE, vai ser aberta licitação para construção da primeira parte; recursos foram
solicitados ao CT-INFRA da FINEP para construção da segunda parte.
reunião GAO (Grupo de Acompanhamento e Orientação do PE-INPE): vai
ocorrer nesta quinta feira (20/03) para discutir nova proposta de Modelo de Gestão e
Estrutura Organizacional do INPE; discussão apresentada pelo SindCT não se refere
aos documentos que estão sendo atualmente discutidos.
reunião CPA: discussão sobre o processo de planejamento para as atividades da
CEA em 2008 e o plano de gestão para o ano vão se realizar nesta quinta feira
(20/03) à tarde; membros do CA-CEA são convidados a participar.
Comitês de Busca: já foram indicados pelo Diretor do INPE; todos os nomes
escolhidos pelo CA-CEA para a Coordenação da área e chefias das divisões de
Astrofísica e Geofísica foram aceitos; Editais começam a ser divulgados, com prazo
de 60 dias para finalizar o processo (envio de lista tríplice ao Diretor).
reunião do CTC: o Dr. Clemesha informou que a próxima reunião do CTC do
INPE está marcada para 01/04/2008; propostas de assuntos para a reunião podem
ser encaminhadas para ele.
2. Procedimento para escolha do próximo Coordenador da CEA:
iniciou-se discutindo as normas atualmente vigentes, as quais não constam
explicitamente nas atas disponíveis na Coordenação. Por fim, o Dr. Eurico trouxe
cópia de e-mail encaminhado em 06/02/2006 pelo então Coordenador da CEA (Dr.
João Braga) aos membros do CA. Esse e-mail fazia referência explícita às normas
em vigor e é parcialmente repetido abaixo para efeito de registro em Ata:
“... processo eleitoral vigente, aprovado pelo nosso Comitê:
1. Os votantes são os membros do Comitê Assessor e os elegíveis são os
pesquisadores doutores da CEA, titulares nível III;
2. A eleição se dá em 2 turnos;

3. No primeiro turno, cada membro do CA vota em até 3 nomes, sendo
obrigatoriamente de divisões diferentes (em outras palavras, ele NÃO pode votar
em 2 ou 3 nomes da mesma divisão, mas pode votar em apenas uma ou duas
pessoas ou até mesmo em branco, se assim desejar); os votos que contenham 2
ou mais nomes de uma mesma divisão serão considerados nulos;
4. Com a apuração dos votos do primeiro turno, confecciona-se uma lista sêxtupla
com os mais votados;
5. Há uma consulta aos nomes da lista sêxtupla para saber se aceitam a indicação.
Caso alguém não aceite, considera-se o próximo mais votado e assim por diante;
6. No segundo turno, cada membro do CA vota em até 2 nomes constantes da lista
sêxtupla final, independente da divisão de origem de cada um;
7. Os 3 mais votados no segundo turno formam a lista tríplice a ser encaminhada
ao diretor, na qual deve ser mencionado o número de votos de cada candidato.
....”
Discutiu-se o aspecto que essas normas não possibilitam que se avalie o
coordenador em exercício. Após longos debates, que incluíram a forma de
encaminhar o procedimento interno para o Comitê de Busca, o prazo curto para
avaliação dos candidatos e como isso vai interferir na participação ativa do CA-CEA
no processo, a postura em relação a candidatos externos e o fato da RE-DIR indicar
que o candidato pode optar por não divulgar seu nome, deliberou-se que o CA-CEA
vai simplesmente indicar uma lista com até 3 nomes internos ao Comitê de Busca.
Conforme deliberado na reunião de 17/01/2008, esses nomes teriam o respaldo do
CA-CEA, mas não seriam empecilho à apresentação de outros candidatos. De
qualquer forma, o procedimento seguiria o definido nas normas acima, apenas que a
lista seria encaminhada ao Comitê de Busca e não ao Diretor do INPE (item 7 do
processo eleitoral vigente.
Debateu-se, em seguida, a questão da avaliação do atual Coordenador. Duas
propostas foram apresentadas: na primeira haveria votação direta da lista tríplice e
na segunda haveria inicialmente uma avaliação do Coordenador para em seguida se
proceder à votação da lista tríplice. Postas em votação, a primeira proposta foi
aprovada por 11 votos a 6. Nesse caso, o atual Coordenador comunicou ao CA-CEA
que só será candidato a um novo mandato caso seja o primeiro nome da lista (o mais
votado) e se o Diretor do INPE aceitar sua permanência por um período de 2 anos.
Uma outra proposta, apresentada pelo Dr. Odylio, sobre a manifestação do CA-CEA
a respeito dos candidatos à Coordenador que se dispusessem a se apresentar
publicamente foi rejeitada por 15 votos contra, 1 a favor e 1 abstenção.
Por fim, discutiu-se o procedimento para a votação. Decidiu-se que haverá, a partir
da próxima segunda feira (24/03/2008), uma urna para a votação em primeiro turno.
Essa urna ficará na secretaria da Coordenação da CEA, com Alexandra Silva Pinto.
Solicita-se aos membros do CA-CEA que compareçam a essa secretaria até a sextafeira seguinte (28/03/2208) para assinar a lista e depositar o seu voto. Após o
encerramento da votação, os chefes das divisões (DAE, DAS e DGE) e do SLB
farão a apuração dos votos, cujo resultado será comunicado ao CA-CEA. Após
consulta aos indicados para a lista sêxtupla, uma outra reunião do Comitê será
marcada para a semana seguinte (entre 01/04 e 03/04/2008) para a realização do
segundo turno.
3. Aprovação da Ata: Ata aprovada pelos membros do CA presentes à reunião.
Ata redigida por Antonio Lopes Padilha e Alexandra Silva Pinto

