lnstllulo d o n a 1 de

matematica
pura e aplicada

Ata da 98" Reuniiio do
CTC do IMPA realizada
em 20 de novembro de
2009, no Edificio L6lio
Gama, sede do Instituto.

Aos vinte dias do mCs de novembro de dois mil e nove, com inicio As 10:00h, como
previsto, ocorreu a 98" Reunigo do Conselho Tecnico Cientifico do IMPA, na sede
deste Instituto. Estiveram presentes o Diretor Geral do IMPA, Cesar Camacho, o
Diretor Adjunto, Claudio Landim, os Membros Internos Andre Nachbin, Alfredo
Iusem, Felipe Linares e Luiz Velho. 0 s membros externos presentes foram Israel
Vainsencher e Clovis Gonzaga. 0 s conselheiros Cid Bartolomeu de Aratijo, Antonio
Galves e Carlos Emanuel de Souza justificaram sua ausCncia. 0 Diretor Geral abriu
a reuniiio com o primeiro item da pauta: 1) Apoio do IMPA A comunidade
Matematica Nacional. Foi aberto o debate sobre este tema do que resultaram diversas
propostas especificas, como por exemplo a criaqiio de urn programa de bolsas
sanduiche no IMPA para estudantes de doutorado de outras instituigbes brasileiras, a
criqiio de um programa de semestres tematicos que permita reunir no IMPA
especialistas de um assunto com especial importbcia ou de temas pouco
disseminados no pais. Tambkm foi mencionada a possibilidade da criaqiio de Catedras
do IMPA para matematicos distinguidos que se disponham a visitar a Instituigiio por
periodos longos. Achou-se por bem constituir-se uma comissiio formada pelos
conselheiros Alfredo Iusem, Israel Vaisencher e Clovis Gonzaga para propor agbes
especificas que possam ser analisadas na seguinte reuniiio do CTC. Ao tratar-se do
segundo item da pauta: 2) Outros assuntos, o Diretor Geral anunciou a renovaqiio da
Catedra Arminio Fraga por urn periodo adicional de quatro anos a partir de dezesseis
de novembro de 2009. 0 CTC aprovou o nome de Artur ~ v i l acomo detentor desta
Catedra e solicitou ao Diretor Geral comunicar o reconhecimento do CTC ao Dr.
Arminio Fraga pela generosa doqiio. 0 Diretor Geral ainda mencionou que a Catedra
Unibanco ser6 destinada para urn visitante distinguido, pel0 periodo de dois anos, por
meio de concurso international. Foram ainda definidas as datas das pr6ximas duas
reunioes do CTC: doze de marqo e vinte e oito de maio, ds 10:OOh. Niio havendo mais
nada a tratar o Diretor Geral encerrou a reuniiio, 6s 12:OOh.
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