Ata de Reunião Extraordinária do Comitê Assessor da CEA
Data: 22 de junho de 2010
Horário: 10h20min
Local: Sala de reuniões do prédio CEA.
Presentes: Antonio Lopes Padilha, José Williams dos Santos Vilas Boas, Barclay
Robert Clemesha, Cláudia Vilega Rodrigues, Emilia Correia, Eurico Rodrigues de
Paula, Ícaro Vitorello, Inez Staciarini Batista, João Braga, Jonas Rodrigues de Souza ,
José Oscar Fernandes, Nalin Babulal Trivedi, Oswaldo Duarte Miranda, Walter
Demetrio Gonzalez Alarcon.
Secretária: Nilda Costa Alves Moreira da Silva.
1. Definição de Procedimentos para Substituição do Coordenador da CEA:
em continuidade à reunião do dia 18 de junho passado, foram discutidos os
procedimentos para substituição do Coordenador da CEA. Foi aprovada por
consenso a proposta de escolher inicialmente o futuro Coordenador interino
(mecanismo de lista tríplice a ser encaminhada ao Diretor do INPE), o qual
substituiria inicialmente o Coordenador Substituto (Williams). Após um período de
transição, que se encerraria de comum acordo entre o atual Coordenador (Padilha) e
o futuro Coordenador interino, o atual Coordenador solicitaria exoneração. O
Coordenador interino permaneceria até que o processo de Comitê de Busca definisse
o futuro Coordenador da CEA. O atual Coordenador ficou de informar o Diretor do
INPE sobre esse procedimento. Em sequência, acordou-se que para escolha do
Coordenador interino seria utilizado o procedimento adotado no passado para
definição de lista tríplice para escolha do Coordenador da CEA. Esse procedimento
está detalhado no item 2 da ata da reunião do CA-CEA de 19/03/2008. Estabeleceuse que, a partir da data desta reunião (22/06/2010), uma urna ficará na secretaria da
Coordenação da CEA, sob responsabilidade de Nilda Costa, para a votação em
primeiro turno. Os membros do CA-CEA devem comparecer a essa secretaria até as
10:30hs de 25/06/2010 para assinar a lista de votação e depositar o seu voto na urna.
Finda a votação, os chefes das divisões (DAE, DAS e DGE) e do SLB farão a
apuração dos votos, cujo resultado será comunicado ao CA-CEA. Em seguida, o
Coordenador da CEA fará consulta aos indicados para compor a lista sêxtupla, e
uma outra reunião do Comitê será marcada para o início da semana seguinte para a
realização do segundo turno. Decidiu-se também que os membros do CA que não
possam comparecer à secretaria da CEA no intervalo anteriormente indicado podem
indicar um substituto, através de e-mail que ficará retido junto com os demais
documentos de votação.
2. 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.

