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matematica
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Ata da 102" Reuniiio do
CTC do IMPA realizada
em 01 de outubro de 2010,
no Edificio LClio Gama,
sede do Instituto.
Ao primeiro dia do mCs de outubro de dois mil e dez, com inicio as 10:00h, como
previsto, ocorreu a 102" Reuniiio do Conselho TCcnico Cientifico do IMPA, na sede
deste Instituto. Estiveram presentes o Diretor Geral do IMPA, CCsar Camacho, o
Diretor Adjunto, Claudio Landim, os Membros Internos Andrd Nachbin, Alfredo
Iusem, Felipe Linares, Marcelo Viana e Luiz Velho. 0 s membros externos presentes
foram Antonio Galves, Carlos Emanuel de Souza, Clovis Gonzaga e Israel
Vainsencher. 0 conselheiro Cid Bartolomeu de Araujo justificou a ausCncia. 0
Diretor Geral abriu a reuniiio com o primeiro item da Pauta: 1) Informe do Diretor
sobre novas atividades do IMPA. 0 Diretor Geral informou o resultado de dois editais
de Trimestres Temhticos para 20 1 1 em Computaqiio Grhfica e em Problemas Inversos
e informou que esao abertas at6 o fim do mCs de outubro as inscriqdes para as duas
catedras S.S. Chern e J. Simons. AlCm disso, anunciou que foram abertas duas novas
posiq6es de pesquisador e seis vagas para pbs-doutorados de excelencia, sendo que,
destas filtimas, uma delas em Economia Matemhtica e outra de Pbs-Doutorado
Industrial, para candidatos capazes de fazer uma ponte entre a pesquisa do IMPA e o
setor industrial. A seguir passou-se ao seguinte item da pauta: 2) Anhlise da
promoqiio de pesquisadores. Inicialmente foram analisadas as cartas de referencia
sobre JosC Felipe Linares concluindo-se por unanimidade pela promoqiio dele ao nivel
de Pesquisador Titular 111. No que diz respeito as promoq3es de Mikhail Vladimir
Solodov e Vladas Sidoravicius, o Diretor Geral informou que, de acordo com a
decisiio anterior do CTC, ambos assumiram o compromisso de uma participaqiio
maior nas atividades da Instituiqiio, o que levou o Diretor a solicitar cartas de
avaliaqiio de especialistas, para cada um deles, para anhlise nesta reuniiio. 0 CTC
aprovou a promoqiio de Mikhail Vladimir Solodov a Pesquisador Titular 111. No caso
de Vladas Sidoravicius o Diretor Geral propas que a promoqiio dele posiqiio mkima
de Titular seja adiada at6 que @Professor Vladas reassuma em dedicaqiio integral suas
atividades no IMPA, o que foi aprovado por unanimidade. 0 Diretor Geral reafirrnou
a este Conselho a determinaqiio desta Direqiio de que niio serh permitida a criaqiio de
posiq6es conjuntas com instituig6es do exterior de pesquisadores do IMPA, a niio ser
as aprovadas pel0 CTC. A seguir analisou-se e aprovou-se por unanimidade a
promoqiio de Fernando Codh de Pesquisador Associado B-6 a Pesquisador Titular A7. 0 Diretor Geral informou que na anhlise das promoqdes de Carolina Bhering de
Araujo, Hossein Movasati e Roberto Imbuzeiro, por tratar-se de uma promoqiio a uma
posiqBo de Pesquisador Permanente, adicionou-se ao processo, alCm das cartas de
avaliaqiio, uma anhlise pessoal do trabalho de pesquisa realizado, a cargo de cada
pesquisador, o qua1 foi enviado para anhlise ao relator do processo. Apbs anhlise dos
relat6rios e das cartas o CTC decidiu por unanimidade a promoqiio do nivel de
Pesquisador Adjunto C-3 a Pesquisador Associado B-4 dos pesquisadores Carolina
Bhering de Aratijo e Hossein Movasati. 0 caso do pesquisador Roberto Imbuzeiro
ainda aguardara o inforrne final do relator jh que uma das cartas de avaliaqiio chegou
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muito pr6xima da reuniiio. Passou-se enao ao seguinte item da pauta. 3) Elaboraqiio
de Lista Triplice para o CTC do IMPA. Como os mandatos dos conselheiros externos
Clovis Gonzaga, Israel Vainsencher e Antonio Galves estiio pr6ximos do seu
vencimento, foi elaborada a seguinte lista para apreciaqiio do CA. As listas estiio
escritas na ordem de preferencia do CTC. Para substituir Israel Vainsencher: Aron
Simis, Severino Collier, Slava Vyacheslav Futorny. Para a vaga de C16vis Gonzaga:
Carlos Tomei, Ruy Exel e Jorge Hounie. Para a vaga de Antonio Galves: Pablo
Ferrari, JosC Mario Martinez e Yoshiharo Kohayakawa. 0 Diretor Geral agradeceu a
inestimtivel contribuiqSio ao IMPA prestada pelos conselheiros Clovis Gonzaga, Israel
Vainsencher e Antonio Galves. NZLo havendo outros assuntos a tratar o Diretor Geral
decidiu por encerrar a reuniiio As 13:30h.
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CCsar Carnacho

Presidente do CTC

Estrada Dona Castorina, 110 Rio de Janeiro - Brasil 22460-320 Fane: 55 21 2529 500015284 Fax: 55 21 2512 4115
http:llwww.lmpa.br

