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Ata da 106ª Reunião do 

CTC do IMPA realizada 

em 15 de agosto de 2011, 

no Edifício Lélio Gama, 

sede do Instituto. 

 

Aos quinze dias do mês de agosto de dois mil e onze, com início às 10:00h, como 

previsto, ocorreu a 106ª 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 Alfredo Iusem, Luiz Velho e 

Marcelo Viana. Os membros externos presentes foram Carlos Emanuel de Souza e 

Carlos Tomei. Os conselheiros Felipe Linares, Fernando Codá, Aron Simis e Pablo 

Augusto Ferrari justificaram sua ausência. Iniciando o expediente o Diretor Geral 

apresentou a Ata da reunião anterior a qual foi aprovada por todos os presentes. O 

Diretor Geral esclareceu, ainda, que mesmo tendo sido aprovada a participação do 

IMPA no PROFMAT na reunião anterior, esse assunto figurava, ainda, na pauta desta 

reunião por tratar-se de assunto de interesse da comunidade matemática nacional. 

Passando ao primeiro item da pauta: 1) Promoções de Pesquisadores. Análise 

Preliminar: o Conselho ouviu do Prof. Alfredo Iusem o relatório preparado pela 

comissão designada pelo Diretor Geral, integrada por Alfredo Iusem, Alcides Lins 

Neto e Karl Otto Stöhr. Após detida análise das recomendações desse relatório o 

Conselho aprovou-o por unanimidade decidindo a promoção de Jorge Vitório dos 

Santos Pereira de Pesquisador Titular A7 a Pesquisador Titular A8. Além disso, o 

Diretor Geral solicitará pareceres de especialistas da área para efeito da promoção de 

Enrique Pujals de Pesquisador Titular A8 a Pesquisador Titular A9 e de Henrique 

Bursztyn de Pesquisador Associado B6 a Pesquisador Titular A7. A seguir tratou-se 

do assunto seguinte da pauta: 2) A participação do IMPA no PROFMAT o qual 

consistiu de longo debate sobre a abrangência da participação de instituições privadas 

de pós-graduação neste programa. A esse respeito o conselheiro Carlos Tomei 

gostaria que constasse nesta  Ata que na reunião anterior votou a respeito da  

participação do IMPA no PROFMAT a partir de informação incompleta, e informou 

sua  decisão de renunciar ao CTC do IMPA. Não havendo qualquer proposta sobre a 

qual deliberar e sendo 13:10h, sem outros assuntos a tratar, o Diretor Geral deu por 

encerrada a reunião. 
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Presidente do CTC 


