Ata da 97ª Reunião do
CTC do IMPA realizada
em 28 de agosto de
2009, no Edifício Lélio
Gama, sede do Instituto.
Aos vinte e oito dias do mês de agosto de dois mil e nove, com início às 10:00h, como
previsto, ocorreu a 97ª 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 Cid Bartolomeu de Araújo, Antonio Galves e Israel Vainsencher. Os
conselheiros Clovis Gonzaga e Carlos Emanuel de Souza justificaram sua ausência. O
Diretor Geral abriu a reunião com o primeiro item da pauta: 1)Promoção de
pesquisadores, esclarecendo que na reunião anterior do CTC decidiu-se pela consulta
a especialistas do exterior para análise de promoção dos pesquisadores Jorge Vitório
Pereira ao nível de Pesquisador Titular A7 e Luiz Henrique de Figueiredo ao nível de
Pesquisador Titular I. Foi aprovada a promoção de Jorge Vitório Pereira, tendo sido
exigido, no caso de Luiz Henrique de Figueiredo, que as cartas apresentadas sejam
assinadas por matemáticos que ocupem posição de titular nas suas respectivas
universidades. Em tempo, esta exigência foi cumprida posteriormente e aprovada por
e-mail, pela maioria dos conselheiros. Assim sendo, foram aprovadas as promoções
de Jorge Vitório Pereira a Pesquisador Titular A7 e Luiz Henrique de Figueiredo a
Pesquisador Titular I. A seguir, o Diretor Geral abriu a discussão o item 2) da pauta:
Contratação de novos pesquisadores. O Diretor Geral informou aos conselheiros da
existência de duas vagas adicionais que podem ser acrescidas as duas já previstas e
relatou aos conselheiros que a Comissão de Atividades Científicas (CAC) reuniu-se
em seis ocasiões, tendo havido um intervalo de um mês entre as duas últimas, para
analisar os dossiers dos 36 candidatos do que resultou a recomendação de uma lista de
seis nomes ordenada como segue: 1) Jonatan Lenells, 2) Diego Nehab, 3) Reimundo
Heluani, 4) Robert Morris, 5) Milton Jara, 6) Jose Espinar. Diante da manifestação de
alguns conselheiros de revisar essa ordenação, passou-se a seguir a uma análise
detalhada de cada um dos candidatos, da que resultou a expressão da maioria de
revisar a ordenação e, após votação, a aprovação da seguinte lista: Jonatan Lenells,
Diego Nehab, Robert Morris, Milton Jara. Como suplente foi aprovado o nome de
Reimundo Heluani. O CTC ainda recomendou, por unanimidade, que o Diretor Geral
faça esforços no sentido de garantir uma quinta vaga para o suplente indicado. Foi
sugerido e apoiado por todos que a próxima reunião do CTC seja dedicada à análise
de possibilidades de apoio do IMPA à comunidade matemática nacional. O
Conselheiro Israel Vainsencher sugeriu, ainda, que se abra uma discussão a respeito
da dimensão do corpo de pesquisadores fixos do IMPA, no contexto de uma
redefinição de objetivos a médio e longo prazos. Não havendo mais a tratar, a reunião
foi encerrada às 13h e 40 min.
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