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Meu contato com Jacob Palis nunca foi promovido pela matemática, visto que sou física. Mas, 

por uma série de situações familiares e profissionais nos encontramos  regularmente; posso 

dizer que somos amigos. Admiro seu bom humor, descrevo aqui uma situação que ilustra essa 

qualidade.   

 

Nos anos 1999 a 2008 meu marido esteve fora do Brasil, trabalhando no BID (Banco 

Interamericano de Desenvolvimento). Cansada da Ponte Aérea Rio-DC, procurei Jacob no 

IMPA, onde gentilmente me recebeu em sua magnífica sala de Diretor, em grande estilo. 

 

Expliquei a ele minha situação familiar e disse que aceitaria algum trabalho em órgão 

internacional científico sediado na região de Washington. Isso permitiria manter minha 

colaboração com a Universidade de Maryland e pleitear um afastamento mais longo do país 

além de levar uma vida menos “aérea”. Jacob, que tem muito prestígio e livre acesso a vários 

organismos internacionais, se prontificou a dar uma ajuda. Ficou de assuntar com os dirigentes 

ou colegas em posições de direção de órgãos afinados com a ideia. Passados alguns meses ele 

trouxe a resposta, ou melhor um conselho (que não segui!): “Belita, há muita gente 

competindo por essas posições, é mais fácil você conseguir outro marido!”. 

 

Anos depois tive a satisfação de participar com Jacob e outros colegas (cito Lucia Previato) da 

implementação do programa ABC-UNESCO-L’OREAL para Mulheres na Ciência.  O programa, 

promovido por uma parceria da Academia Brasileira de Ciências (ABC), UNESCO-Brasil e 

L’OREAL-Brasil, segue  por quase 2 décadas e tem como objetivo de aumentar a participação 

de mulheres em áreas científicas. Projetos científicos submetidos  por jovens pesquisadoras 

são selecionados por um júri indicado pela ABC para receber apoio financeiro e visibilidade 

pública. 

 

Na primeira edição, em 2006, Jacob, como  presidente da ABC, presidiu o júri. A articulação de 

Jacob na parceria com L’OREAL e UNESCO foi decisiva para a  consolidação da edição brasileira 

de Para Mulheres na Ciência e para ampliação do numero de áreas e de projetos apoiados 

anualmente. Seu entusiasmo explícito pelas Mulheres na Ciência (ver foto abaixo), sua 

chancela incondicional desde o primeiro momento deste Programa mostra uma nova face 

deste grande matemático que completa 80 anos. 

 

Parabéns Jacob! 



 

Legenda da foto: Jacob Palis e as 5 pesquisadoras com projetos de pesquisa selecionados pelo 

júri do Programa Para Mulheres na Ciência em 2006. Atualmente são selecionadas  7(sete) 

pesquisadoras por ano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       


