
 

 
Ata da 103ª Reunião do 
CTC do IMPA realizada 
em 26 de novembro de 
2010, no Edifício Lélio 
Gama, sede do Instituto. 

 
Ao vigésimo sexto dia do mês de novembro de dois mil e dez, com início às 10:00h, 
como previsto, ocorreu a 103ª Reunião do Conselho Técnico Científico do IMPA, na 
sede deste Instituto. Com a prévia autorização do Presidente do Conselho de 
Administração do IMPA, Professor Eduardo Krieger, foram convocados para esta 
reunião os membros externos com mandato vencido, mas ainda não substituídos, 
Israel Vainsencher, Antonio Galves e Clovis Gonzaga. Estiveram presentes o Diretor 
Geral do IMPA, César Camacho, o Diretor Adjunto, Claudio Landim, os membros 
internos Fernando Codá, Alfredo Iusem, Felipe Linares, Marcelo Viana, Luiz Velho e 
o membro externo Clovis Gonzaga. Os conselheiros Cid Bartolomeu de Araújo, 
Antonio Galves, Israel Vaisencher, Carlos Emanuel de Souza justificaram sua 
ausência, sendo que a deste último motivada pela sequência de distúrbios que 
ocorreram nesse dia na cidade o que dificultou o seu acesso de Petrópolis à cidade do 
RiodeJaneiro.                                                                                                                                                   
O Diretor Geral abriu a reunião dando as boasvindas a Fernando Codá, novo membro 
interno do CTC, e agradeceu a presença de Harold Rosenberg, especialmente 
convidado para participar das discussões do item de pauta: Análise dos candidatos às 
cátedras S.S. Chern e J. Simons, em Geometria. O Diretor Geral passou a palavra ao 
Conselheiro Alfredo Iusem que informou que a Comissão de Atividades Científicas - 
CAC, que ele coordena, recebeu vinte e duas candidaturas, todas do exterior, e 
recomendou ao CTC uma lista de quatro matemáticos na ordem seguinte: José 
Espinar, Michael Eichmair, Mikhail Belolipetsky e Anton Petrunin. A CAC 
recomendou ainda, a concessão ao candidato Frederico Xavier de uma posição de 
Pesquisador Extraordináriono, por tratar-se de um matemático de 59 anos de idade, 
com curriculum e cartas de avaliação extraordinárias. A esse respeito o Diretor Geral 
informou que já foram iniciadas gestões à procura de recursos que permitam oferecer 
ao citado pesquisador essa posição, pelo período de dez anos, com o qual o CTC 
concordou plenamente. A seguir fez uso da palavra Fernando Codá que afirmou ter 
mantido conversas com os membros do grupo de Geometria Diferencial do IMPA, o 
que o levou a propor ao CTC: 1) que as cátedras sejam concedidas pelo prazo de 
quatro anos, coincidindo com o período probatório dos candidatos. 2) que as posições 
sejam concedidas a José Espinar e a Mikhail Belolipetsky, e que caso um dos dois não 
aceite seja substituído por Michael Eichmair. Além disso, a título pessoal, Fernando 
Codá recomendou: 3) que a cátedra S.S. Chern seja concedida a Mikhail Belolipetsky 
e a cátedra J. Simons a José Espinar. Diretor Geral agradeceu a participação de Harold 
Rosenberg que retirou-se do recinto.  Após breve discussão o CTC aprovou 1), 2), 3). 
Durante a reunião o Diretor Geral manteve contato telefônico com Carlos Emanuel de 
Souza relatando a ele as propostas, tendo ele concordado integralmente com as 
deliberações do CTC. O A seguir tratou-se do item da pauta: Análise da promoção de 
Roberto Imbuzeiro. De posse das cartas de recomendação sobre o trabalho científico 
do candidato e do parecer do relator, todos cientistas conceituados do exterior, o CTC 

 



 

concluiu pela Promoção de Roberto Imbuzeiro Moraes Felinto de Oliveira do nível 
C3 ao nível B4. Desta maneira sua posição no IMPA fica caracterizada como 
permanente. Não havendo outros itens da pauta a tratar o Diretor Geral deu por 
encerrada a reunião às 11:20h. 
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