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Trigésima Sexta Reunião do Conselho de Administração da Associação 
lnstituto Nacional de  Matemática Pura e Aplicada 

 

Às catorze horas do dia dois de dezembro de dois mil e dez, na sede da Associação, na cidade do Rio 

de Janeiro, RJ, foi oficialmente aberta a trigésima sexta reunião do Conselho de Administração (CA) 

da Associação Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), participando dela os 

seguintes  Conselheiros: André Nachbin, Carlos Ivan Simonsen Leal, Eduardo Moacyr Krieger 

(Presidente), Jacob Palis Júnior, Luiz Davidovich e Sandoval Carneiro Júnior. Estavam ainda presentes 

o Diretor Geral, Dr. César Leopoldo Camacho Manco e o Direto Adjunto Dr. Cláudio Landim. Foi 

convidado o Conselheiro André Nachbin para secretariar a reunião, o qua1 aceitou a tarefa. O 

Presidente abriu a reunião dando as boas vindas aos Conselheiros e sugerindo um reordenamento da 

pauta, proposta esta acolhida por todos. O Presidente  então abriu a discussão sobre a Escolha de novos 

membros externos do CTC (item 2 da pauta) dando a palavra ao Diretor Geral. O Diretor descreveu 

como foram montadas 3 listas tríplices para 3 vagas de novos membros externos no CTC do IMPA. O 

CTC ordenou a lista de forma que o primeiro nome da cada lista tríplice fosse o candidato de 

prioridade mais alta. Após discussão o Conselho decidiu pelos seguintes nomes: Aron Simis, Carlos 

Tomei e Pablo Ferrari. A seguir o Diretor considerou o item Outros Assuntos e apresentou o projeto 

Programa de Disseminação da Matemática – PDM no âmbito da difusão do conhecimento 

matemático. O projeto foi aprovado por unanimidade. O próximo item a ser considerado diz respeito 

ao Relato do Diretor Geral sobre novas contratações de pesquisadores. O Diretor descreveu as duas 

novas Cátedras Chern e Simons em Geometria, assim como o processo e critérios de seleção. O 

Diretor anunciou que em primeiro lugar foi escolhido o Dr. Mikhail Belolipetsky e em segundo o Dr. 

José Espinar. Ambos os pesquisadores foram informados do resultado do processo seletivo e ambos 

confirmaram a aceitação de cada uma destas posições no IMPA. No processo seletivo foi identificado 
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um candidato muito qualificado mas de perfil mais sênior, a saber o  Dr. Frederico Xavier. Foi 

recomendado que este caso seja estudado para possível aproveitamento pelos quadros do IMPA, em 

caráter extraordinário. Por fim o Diretor abriu a discussão para o item relativo ao Título de Benemérito 

do IMPA.  Os Conselheiros recomendaram alguns ajustes no texto restringindo este título a indivíduos. 

A aprovação de um Benemérito deve ser subscrito por todos os membros do Conselho. O quarto item  

Sobre uma nova OS para a Olimpíada de Matemática fará parte da pauta da próxima reunião. Nada 

mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião, solicitando a mim, como Secretário, que 

lavrasse a presente ata. 

 

 
                                                             

Eduardo Moacyr Krieger 
Presidente  

           

André Nachbin 
Secretário 

              
 

 
 

  
                       


