Ata de Reunião Extraordinária do Comitê Assessor da CEA
Data: 05 de setembro de 2011
Horário: 15h
Local: Sala de reuniões do prédio CEA.
Presentes: Oswaldo Duarte Miranda, Odim Mendes Junior, Alexandre Alvares
Pimenta, Alisson Dal Lago, Claudia Vilega Rodrigues, Eurico Rodrigues de
Paula, Hisao Takahashi, Inez Staciarini Batista, Jonas Rodrigues de Souza,
Joaquim Eduardo Rezende Costa, José Ângelo Ferreira Neri, José Oscar
Fernandes.
Secretária: Nilda Costa Alves Moreira da Silva.
Pauta da reunião:
1 - Indicação de nomes da CEA para o Comitê de Busca.
2 – Indicação de nomes externos para o Comitê de Busca.
O Coordenador iniciou à reunião informando aos presentes que diante da
abertura promovida pelo Ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) no
processo de escolha do próximo Diretor do INPE, o Comitê de Busca (CB)
contará com um representante da comunidade inpeana. O Coordenador
passou em seguida a explicar como será conduzido, pela Direção, à escolha do
representante do INPE: Cada Coordenação poderá indicar um nome (serão
nove nomes no total). Esses nomes serão submetidos à comunidade inpeana
para votação. A lista, ordenada por número de votos, será encaminhada ao
Ministro.
As indicações, das Coordenações, deverão ser encaminhadas à Direção até
sexta-feira dia 9 de setembro e a data prevista para a votação interna será o
dia 16 de setembro. Todos os funcionários do INPE poderão votar. O Dr.
Eurico acha um dia tempo insuficiente para a realização da votação. A Dra.
Inez sugere a votação em três nomes para representante da comunidade. O
Dr. Oswaldo irá encaminhar essas colocações quando do encaminhamento do
nome da CEA à Direção.
O Coordenador informou que conversou com o Dr. Eduardo Abramof,
Coordenador do CTE, e que em função do alinhamento de idéias entre CEA e
CTE poderia ser interessante que a CEA votasse em dois nomes: no indicado
pelo CA-CEA e no indicado pelo CA-CTE. A proposta foi submetida ao CA e
aceita.
Iniciaram-se as discussões para definir o perfil do candidato da CEA. O CA foi
unânime em observar os seguintes parâmetros:
- Senioridade
- Visibilidade Nacional e Internacional
- Facilidade de interlocução interna e externa
- Firmeza na defesa das propostas da Instituição
- Comprometimento com o futuro da Instituição
- Boa aceitação pela comunidade inpeana.

Em função dos parâmetros acima, o nome do Dr. Humberto de Andrade Sobral
foi escolhido por unanimidade pelo CA-CEA.
A indicação de nomes externos foi uma sugestão apresentada durante reunião
dos Coordenadores e a Direção. O procedimento seria que as Coordenações
de Área se articulassem para, em conjunto, sugerir nomes externos ao INPE,
para composição do CB. O CA passou a discutir essa possibilidade e após
algumas intervenções, e observações dos presentes, foram mencionados oito
nomes. Os dois nomes mais votados foram Thyrso Villela Neto (AEB) com dez
votos (10) e Ricardo Magnus Osório Galvão (CBPF) com sete votos (7). O
encaminhamento ao Ministério dos nomes sugeridos será feito pelos
Coordenadores.
Após o término da reunião, o Coordenador irá contatar o Dr. Humberto Sobral
para comunicá-lo da decisão do CA/CEA e irá preparar o encaminhamento do
nome da CEA à Direção do INPE.
Finalizando os trabalhos, o CA recomenda o envolvimento das Secretárias das
Divisões na divulgação, entre os funcionários, da data da votação, tanto um dia
antes quanto no dia.
A reunião foi encerrada às 16h30.
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