Ata da Reunião Extraordinária do Comitê Assessor da CEA
Data: 23 de outubro de 2013
Local: Auditório do prédio CEA-II
Início: 13h40min
Participantes:
Oswaldo Duarte Miranda (Coordenador CEA), Alisson Dal Lago (chefia DGE), Antônio Lopes
Padilha (DGE), Delano Gobbi (DAE), Ezequiel Echer (DGE), Inez Staciarini Batista (DAE), Jonas
Rodrigues de Souza (Chefia DAE), José Angêlo da Costa Ferreira Neri (DAS), José Carlos Neves de
Araújo (Chefia DAS), José Oscar Fernandes (SLB), e Paulo Prado Batista (DAE).
O objetivo da reunião foi à apresentação ao CA/CEA das propostas de Projeto de Vulto
encaminhadas à Coordenação, oriundas da chamada interna ocorrida na CEA, e as providências
a serem tomadas.
O Coordenador deu início à reunião dando as boas vindas ao Dr. Jonas, como o novo chefe da
Divisão de Aeronomia (DAE) e aos novos membros do CA/CEA, presentes: Dr. Delano Gobbi, em
substituição ao Dr. Hisao Takahashi e Dr. Ezequiel Echer, como novo membro da linha de
pesquisa MAGHEL. Passando em seguida à apresentação das quatro propostas: 1) “Simultaneous
Polarimeter and Rapid Camera in Four Bands”; 2) “Aparelhamento do Laboratório de Ondas
Gravitacionais”; 3) “Sistema de Telemetria para Experimento Embarcados em Balões
Etrastosféricos”, 4) “Solar Telescope for Helioseismology and Surface Magnetic Fields
Observations: Phases I and II”. O Coordenador enfatizou a importância da participação efetiva do
CA/CEA no acompanhamento da execução do Projeto de Vulto. Deu-se início às discussões dos
critérios a serem adotados pelo CA/CEA para a composição da Banca de Avaliação das propostas.
Ficou decidido que a Banca seria composta por três nomes, isentos de qualquer relação direta
com as propostas.
Em seguida o Coordenador pediu aos membros presentes que indicassem nomes para a
composição da Banca. Foram mencionados os seguintes nomes: Mangalathayil Ali Abdu (DAE),
Severino Luiz Guimaraes Dutra (DGE), Delano Gobbi (DAE), José Williams dos Santos Vilas Boas
(DAS), Reinaldo Ramos de Carvalho (DAS), Hugo Vicente Capelato (DAS), Barclay Robert
Clemesha (DAE), Icaro Votorello (DGE) e Nalin Babulal Triverdi (DGE). O Coordenador solicitou
aos presentes que votassem em até três nomes (um por Divisão de Pesquisa da CEA) e que os três
mais votados seriam contatados como primeira opção para compor a Banca. Dessa votação
saíram os nomes: Mangalathayil Ali Abdu que recebeu quatro votos, Barclay Robert Clemesha que
recebeu quatro votos, Delano Gobbi que recebeu dois votos, José Williams dos Santos Vilas Boas
que recebeu nove votos, Hugo Vicente Capelato que recebeu um voto, Reinaldo Ramos de
Carvalho que recebeu um voto, Severino Luiz Guimaraes Dutra que recebeu sete votos, Icaro
Vitorello que recebeu dois votos e Nalin Babulal Triverdi com um voto. Como houve empate entre
dois membros da DAE e dois da DAS foi procedido o sorteio para o desempate e os indicados para
a composição da banca foram: Barclay Clemesha (DAE), José Williams (DAS) e Severino Dutra
(DGE). Os suplentes na sequência foram: Abdu, Reinaldo e Icaro e por último: Delano, Hugo e
Triverdi. O Coordenador recebeu a incumbência de entrar em contato como os indicados, para,
em função da disponibilidade de estarem presentes, preferencialmente, no dia 31 de outubro,
fazer a composição final da Banca. Após a confirmação da Banca será realizado um workshop,
aberto a toda a CEA, para a apresentação das propostas pelos P.I. que terão 15 minutos, cada
um, para a apresentação e 15 minutos para as respostas, sendo que, pela ordem as perguntas
deverão começar pela Banca e em seguida pelo CA/CEA e demais presentes. Esse workshop deve
acontecer até a próxima quinta-feira (31/10/2013) e o prazo para que a banca apresente a Ata de
fechamento da análise dos projetos não deverá passar de dois dias.
A reunião foi dada por encerrada às 14h50min.
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