
 

 

Ata da 94ª Reunião do 
CTC do IMPA realizada 
em 17 de Novembro de 
2008, no Edifício Lélio 
Gama, sede do Instituto. 

 
 

Aos dezesete dias do mês de novembro de dois mil e oito, com início às 10:00h, como 
previsto , ocorreu a 94ª 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, Paulo Sad e Welington de Melo e 
como convidado, Jacob Palis. Os membros externos presentes foram Carlos Emanuel de 
Souza e Antonio Galves, tendo justificado a ausência Cid Bartolomeu Araújo, Clóvis 
Gonzaga e Israel Vainsencher. O Diretor Geral abriu a reunião com o primeiro item da pauta: 
1) Promoção de Pesquisadores. Foi distribuído a todos o parecer sobre esse assunto da 
Comissão designada pelo CTC e formada por Claudio Landim, Alfredo Iusem e Eduardo 
Esteves. Após o comentário do parecer feito por Alfredo Iusem, convidado para esse fim, o 
CTC resolveu seguir a recomendação da Comissão: promover os seguintes pesquisadores 
regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), do nível de Pesquisador Adjunto C2 
ao de Pesquisador Adjunto C3: Carolina Bhering de Araújo, Hossein Movasati e Roberto 
Imbuzeiro. Promover os seguintes pesquisadores cedidos, do nível de Pesquisador Titular I ao 
de Pesquisador Titular II: José Felipe Linares, Luis Adrian Florit, Mikhail Solodov e Vladas 
Sidoravicius. Em relação à ressalva feita pela Comissão quanto ao fato de Luis Florit não ter 
completado ainda nenhuma orientação de doutorado o CTC acompanhou a recomendação da 
Comissão de que a qualidade da produção científica justifica neste caso a promoção 
recomendada. No entanto, houve determinação do CTC de se incluir como item importante na 
análise de promoção na carreira de pesquisador do IMPA o desempenho relativo à formação 
de doutores. A comissão verificou progressos muito significativos nos currículos dos 
pesquisadores, Luiz Henrique de Figueiredo, Marcus Vinicius Sarkis Martins e Paulo Cézar 
Pinto Carvalho, no período sob consideração, que no entanto não atingiram o volume 
requerido para a promoção, que levaria estes pesquisadores ao nível de Pesquisador Titular. A 
seguir tratou-se do item 2 da pauta: Análise da promoção de Jorge Vitório Pereira. Pela sua 
excelente produção científica, o CTC deliberou por consenso e com louvor considerá-lo a 
partir desta data como Pesquisador Permanente da Instituição. Em relação ao item 3 da pauta: 
Outros assuntos, o Diretor Geral  informou que a CAPES e o CNPq anunciaram esta semana 
o lançamento do Programa PICME por meio do qual jovens premiados na OBM e na OBMEP 
nas categorias Ouro, Prata ou Bronze que estejam matriculados em cursos de graduação 
poderão simultaneamente realizar seu programa de Iniciação Científica (com bolsa do CNPq) 
seguido de Mestrado (com bolsa da CAPES) em programas de pós-graduação em 
Matemática, credenciados pela CAPES. Não havendo outros assuntos a tratar o Diretor Geral 
encerrou a reunião.  
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