
Ata da Reunião Administrativa do GEA em 08 de junho de 2022.

Na data supracitada, o Presidente do GEA - Adolfo Stotz Neto, convocou esta Reunião
Administrativa do GEA para reativar as atividades do Grupo neste ano calendário de
2022; ela foi realizada às 20:00 horas no Salão de Reuniões do Condomínio Mirante da
Bela  Vista,  Rod.  João Paulo  820,  Bairro  João  Paulo,  por  cortesia  da  sócia  Ângela
Tresinari. A pauta e as resoluções votadas e/ou acordadas seguem:

01- Abertura da reunião e pronunciamento do presidente Adolfo Stotz Neto;
02- Leitura  da Ata da AG 19 de Novembro de 2021 por  Alfredo Martins  – Foi

aprovada e discutida em Assuntos Gerais desta reunião.
03- Discussão  do  calendário  GEA  2022  –  ainda  em  consequência  das  medidas

sanitária Covid19, o Planetário UFSC encontra-se interditado por constatação de
sistema  de  ventilação  inadequado  ao  status  pandêmico;  Desta  forma,  as
atividades presenciais no Iº Semestre Letivo da Graduação UFSC, de 18 de abril
até 03 de agosto, continuam suspensas; A proposta aprovada é o retorno do GEA
no IIº Semestre Letivo UFSC, que tem período previsto entre 25 de agosto à 23
de dezembro.

04- Programa de palestras:  O Calendário de Palestras para IIº Semestre de 2022
ficou estabelecido  no período  de  02  de  setembro  à  23  de  dezembro;  Foram
agendadas 15 palestras, entre resgates do programa interrompido do Iº Semestre
de 2020 e  novos acréscimos; Esta Programação será publicada em anexo a esta
Ata, estando previsto ajustes de datas e conteúdo, como também observada a
disponibilidade da Sala de Reunião do Planetário. 

05- Curso de Introdução à Astronomia IIº Semestre 2022 - acontecerá com o título
Estrelas, Galáxias e Cosmologia, de 17 de outubro a 27 de outubro.

06- Relacionamento GEA/Planetário – aguardando confirmação dos coordenadores
do Planetário para uma reunião com a equipe do GEA sobre a utilização do
espaço do Planetário pós pandemia e reformas estruturais pertinentes.

07- Assuntos Gerais:
7a:  Anuidade semestral I-2022 da TecnoHelp foi quitada em cortesia pelo sócio
Alfredo Martins;  para o semestre II-2022 se ofereceu para quitação também em
cortesia  o sócio Frederico Taves;  Segue em discussão o desfecho desta  “HP
Antiga”.
7b: Documentos oficiais do GEA - foram resgatados; O Termo de Cooperação
Técnica GEA/UFSC firmado em 06/06/1992; Também junto a Receita Federal,
o  CNPJ  do  GEA  número  79.831.673/0001-43  cuja  situação  no  momento  é,
inscrição baixada por inaptidão, sem pendencias ou exigibilidade;  Igualmente
importante, foi recuperado junto ao Cartório do Primeiro Oficio de Registo Civil
/  Iolé  Luz  FARIAS,  o  Estatuto  do  Grupo  de  Astronomia  (GEA),  de  05  de
dezembro de 1986.
7c: Planejamento Estratégico GEA /2022 – segue em discussão, sendo lembrado
a data celebrativa em 2023 do Afélio do Cometa Halley e seu retorno à região
central do Sistema Solar, com possível instalação de uma Cápsula do Tempo em
memória de sua relevância na criação do GEA.



08- Encerramento & Confraternização  - nada mais havendo a tratar, o presidente do
GEA – Adolfo Stotz Neto, em pronunciamento de suas atividades em prol da
divulgação  pública  da  astronomia  na  esfera  municipal,  foi  merecedor  de
aplausos unânimes e encerrou esta efetiva reunião administrativa com convite
para tradicional celebração  à mesa de pizzas.

Estiveram  presentes  nesta  reunião,  além  da  Diretoria  eleita,  os  sócios  Altino  Silva
Júnior e José Amilton Esteves, além da prezada visitante Cláudia Camurça.

Eu, Tânia Maris P. Silva, Secretária, lavrei a presente Ata, que vai por mim e presentes
assinada.


