Ata da 95ª Reunião do
CTC do IMPA realizada
em 29 de Abril de 2009,
no Edifício Lélio Gama,
sede do Instituto.

Aos vinte e nove dias do mês de abril de dois mil e nove, com início às 10:00h, como
previsto, ocorreu a 95ª 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, Alfredo Iusem, Felipe Linares, Luiz
Velho, e Welington de Melo. Os membros externos presentes foram Carlos Emanuel de
Souza e Clóvis Gonzaga, tendo justificado a ausência Cid Bartolomeu Araújo, Antonio
Galves e Israel Vainsencher. O Diretor Geral abriu a reunião dando boas vindas aos novos
conselheiros Alfredo Iusem, Felipe Linares, Luiz Velho e a seguir, com o primeiro item da
pauta: 1) Relatório do desempenho acadêmico do IMPA em 2008. Foi apresentado pelo
Diretor Geral relatório detalhado sobre o cumprimento das dezoito metas estabelecidas no
Contrato de Gestão. Em especial foi destacada a elevada média de artigos publicados em
revistas de alto padrão científico com corpo de pareceristas. Foram ainda apresentados
quadros comparativos da produção científica da Instituição com a de outras universidades do
Brasil e do exterior. A seguir tratou-se do item 2) da pauta: Análise do desempenho do
pesquisador Henrique Bursztyn, já que no próximo mês de julho cumprem-se quatro anos do
seu estágio probatório na carreira de pesquisa. Indicou-se uma comissão para análise prévia
do mérito formada pelos pesquisadores: Alfredo Iusem, Eduardo Esteves, Cláudio Landim,
Luiz Velho e Marcos Dajczer. Decidiu-se ainda que essa comissão analise as promoções dos
pesquisadores do IMPA deste ano. O Diretor Geral lembrou que está em curso o processo de
seleção de dois novos pesquisadores o qual encerra seu período de inscrição em junho deste
ano. O Diretor Geral propôs e foi aprovado que a próxima reunião do CTC fosse dedicada a
ouvir representantes de cada uma das áreas de pesquisa sobre a situação de suas respectivas
áreas, afim de que o Conselho tenha uma visão global antes de decidir sobre a escolha de
novos pesquisadores. Ao se tratar do item 3) da pauta: Outros assuntos, o Conselheiro
Welington de Melo referiu-se a situação do pesquisador Jonas de Miranda Gomes, em licença
sem vencimentos há muitos anos; ponderando sobre a necessidade de que essa situação não se
prolongue mais. O Diretor Geral comprometeu-se a encontrar junto com o pesquisador Jonas
uma solução definitiva para a questão. Não havendo outros assuntos a tratar o Diretor Geral
encerrou a reunião.
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