Inslilulo naslonal de

matema tica
pura e aplicada

Ata da 99" Reuniiio do
CTC do IMPA realizada
em 12 de marqo de 201 0,
no Edificio LClio Gama,
sede do Instituto.

Aos doze dias do mes de marqo de dois mil e dez, com inicio as 10:00h, como
previsto, ocorreu a 99" Reuniiio do Conselho TCcnico Cientifico do IMPA, na sede
deste Instituto. Estiveram presentes o Diretor Geral do IMPA CCsar 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 Marcelo Viana, Cid Bartolomeu de
Araujo, Antonio Galves e Carlos Emanuel de Souza justificaram sua ausencia. 0
Diretor Geral abriu a reuniiio comunicando a eleiqiio de Marcelo Viana como novo
membro interno do IMPA e lhe dando as boas vindas. Informou, ainda, que os
pesquisadores do IMPA Karl Otto Sthor e Luiz Velho foram agraciados com comenda
da Ordem do MCrito Cientifico, e que foi concedida ao IMPA a Medalha Nacional de
Merit0 Cientifico 2009. A seguir abriu-se o primeiro item da pauta: 1) Apoio do
IMPA a Comunidade Matematica Nacional. Regulamentaqiio dos Trimestres
Tematicos e outras iniciativas. 0 Conselheiro Cldvis Gonzaga propas e foi aprovado
que o IMPA elabore um conjunto de apresentaqBes filmadas de suas areas de pesquisa
em vkios niveis iniciando-se com o elementar, e que as coloque a disposiq20 na rede
de Internet. Sugeriu ainda que se estimule o atendimento pelos pesquisadores do
IMPA de demandas de palestras presenciais sobre suas respectivas areas de pesquisa.
A seguir tratou-se da estrutura e dos procedimentos necessarios a implantaqiio dos
Trimestres Tematicos. Foi acordado que subcomissiio formada por Alfredo Iusem,
Clovis Gonzaga e Israel Vainsencher apresentaria, no prazo de uma semana, os
termos de um edital de convocaqiio para a realizaqiio de Tres Trimestres Tematicos.
Foram aprovadas ainda, a criaqiio de uma Catedra Nacional de doze meses com bolsa
de valor superior aos das agCncias de fomento, para incrementar a presenqa no IMPA
de matematicos atuando em universidades brasileiras, e de duas bolsas sanduiche no
IMPA para estudantes de doutorado de universidades brasileiras que precisem
interagir com a Instituiqiio. Niio havendo mais nada a tratar o Diretor Geral encerrou a
reuniiio as 12:OOh.
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