Ata da 101ª Reunião do
CTC do IMPA realizada
em 09 de julho de 2010, no
Edifício Lélio Gama, sede
do Instituto.
Aos nove dias do mês de julho de dois mil e dez, com início às 10:00h, como
previsto, ocorreu a 101ª Reunião do Conselho Técnico Científico do IMPA, na sede
deste Instituto. Estiveram presentes o Diretor Geral do IMPA, César Camacho, o
Diretor Adjunto, Claudio Landim, os Membros Internos André Nachbin, Alfredo
Iusem, Felipe Linares, Marcelo Viana e Luiz Velho. Os membros externos presentes
foram Carlos Emanuel de Souza, Clovis Gonzaga e Israel Vainsencher. Os
conselheiros Cid Bartolomeu de Araújo e Antonio Galves justificaram a ausência. O
Diretor Geral abriu a reunião com o primeiro item da Paula: 1) Análise da Promoção
de Pesquisadores. Foi apresentado o relatório elaborado pela subcomissão formada
pelos pesquisadores Alfredo Iusem, Dan Marchesin e Luiz Velho e a partir dele o
CTC tomou as seguintes deliberações: No que respeita à promoção ao nível mais
elevado da carreira, o de Pesquisador Titular III, que o Diretor proceda à solicitação
de pareceres de especialistas da área para o pesquisador José Felipe Linares Ramirez.
No que respeita às promoções de Mikhail Solodov e Vladas Sidoravicius reconheceuse o elevado nível das suas contribuições científicas, dentre as melhores da
Instituição, sendo, no entanto, desejável uma maior participação de ambos nas
atividades do Instituto. Deixou-se a critério do Diretor Geral a decisão de se proceder
à solicitação de cartas de avaliação para efeitos de promoção, condicionada a um
prévio compromisso deles com o Diretor, de uma participação maior nas atividades da
Instituição. O CTC aprovou, ainda, a promoção de Paulo Cezar Pinto Carvalho de
Pesquisador Associado III a Pesquisador Titular I, e que o Diretor Geral proceda a
solicitar pareceres externos para a promoção de Fernando Codá de Pesquisador
Associado B-6 a Pesquisador Titular A-7. Finalmente, no que respeita às promoções
de Pesquisador Adjunto C-3 a Pesquisador Associado B-4, dos pesquisadores
Carolina Bhering de Araújo, Hossein Movasati e Roberto Imbuzeiro, por tratar-se de
uma promoção a uma posição de pesquisador permanente, de crucial importância para
a Instituição, foi proposto pelo conselheiro Claudio Landim um novo procedimento.
Em cada caso foi indicado um pesquisador notável do exterior ao qual será solicitado
um relatório minucioso sobre o candidato, tendo por base a análise do seu curriculum
e cartas de avaliação solicitadas a especialistas das áreas. Nesses casos, bem como em
todos os outros que requerem cartas, foram elaboradas pelo CTC listas de nomes de
especialistas aos quais será solicitada avaliação. Não havendo outros assuntos a tratar
o Diretor Geral decidiu por encerrar a reunião às 12:40h.
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