Ata da 96ª Reunião do
CTC do IMPA realizada
em 05 de junho de 2009,
no Edifício Lélio Gama,
sede do Instituto.

Aos cinco dias do mês de junho de dois mil e nove, com início às 10:00h, como previsto,
ocorreu a 96ª 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, Clóvis
Gonzaga, Cid Bartolomeu Araújo, Antonio Galves e Israel Vainsencher. O Diretor Geral
abriu a reunião com o primeiro item da pauta: 1) Exposição sobre a situação de cada uma das
áreas de pesquisa do IMPA, a cargo de representantes das áreas. Foram realizadas nove
exposições de aproximadamente vinte minutos cada a cargo de Marcos Dajczer (Geometria
Diferencial), Eduardo Esteves (Geometria Algébrica e Álgebra), Cláudio Landim
(Probabilidade), André Nachbin (Dinâmica dos Fluídos), Luiz Velho (Computação Gráfica),
Alfredo Iusem (Otimização), Welington Melo (Sistemas Dinâmicos), Felipe Linares (Análise)
e César Camacho (Equações Diferenciais Complexas). Durante as exposições houve uma
série de observações dos conselheiros dentre as quais, cabe destacar a manifestação do
conselheiro Clovis Gonzaga que apontou a necessidade de fortalecer-se a Matemática
Aplicada do IMPA, e a do conselheiro Israel Vainsencher propondo a criação de eventos
temáticos semestrais ou anuais, que possam trazer para o IMPA a influência de novas áreas de
pesquisa. A seguir, o conselheiro Alfredo Iusem deu leitura ao Relatório sobre promoções de
pesquisadores elaborado por comissão formada por: Alfredo Iusem, Cláudio Landim, Eduardo
Esteves e Luiz Velho. O CTC deliberou o seguinte: 1. Que o Diretor Geral solicitasse cartas
de avaliação de especialistas de destaque para opinar sobre a incorporação de Henrique
Bursztyn ao quadro de pesquisadores permanentes do IMPA; 2. promover Jorge Vitório
Pereira de Pesquisador Associado B-6, ao cargo de Pesquisador Titular A-7, após análise de
cartas de recomendação de especialistas de destaque na área.; 3. promover Fernando Codá ao
cargo de Pesquisador Associado B-6 e, devido ao excelente desempenho científico mostrado
por ele, estudar no próximo ano sua promoção ao nível de Pesquisador Titular; 4. promover
Enrique Pujals ao cargo de Pesquisador Titular A-8; 5. que o Diretor Geral solicite cartas de
avaliação de especialistas destacados sobre a promoção de Luiz Henrique Figueiredo ao
Cargo de Pesquisador Titular A-7. Não havendo outros assuntos a tratar, o Diretor Geral
encerrou a reunião. O relatório completo desta comissão será integrado a esta Ata.
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