
Falar sobre Jacob Palis. Difícil! 
Consuelo Camara 

 

 

O que falar de alguém tão especial para tantos? Alunos, pesquisadores, familiares, amigos... 

 

Professor Jacob é brilhante, ousado, impulsivo e exigente. O advérbio NÃO inexiste em seu 

dicionário. Um sonhador que realiza,amoroso, generoso, gentil, encantador, justo e 

companheiro de todas as horas. 

 

Sua trajetória como professornos conduz a um universo mágico, com papéis, canetas, lousa, 

giz, alunospensando e conversando, um nascedouro de projetos brilhantes! 

 

Sua trajetória como gestor com visão crítica, propositiva, inclusiva e holista fala por si só. Sua 

gestão à frente do Instituto de Matemática Pura e Aplicada – IMPA entre 1993 e 2003 

alicerçou a chancela para o Instituto como um dos melhores centros de pesquisas científicas 

do mundo, onde a ciência MATEMÁTICA é a linguagem, independente do idioma de cada um.  

Excelente exemplo de gestor, entre tantos outros cargos que exerceu. 

 

Professor Jacob recebeu inúmeros prêmios nacionais e internacionais, como o Prêmio Balzan, 

um dos mais importantes da Europa, conferido em 2010. Desde 1972 somente seis 

pesquisadores, matemáticos dos Estados Unidos e da Europa, haviam sido premiados. 

Reconhecimento acadêmico inegável! 

 

Conheci o professor Jacob Palis nos anos 90, assim que ingressei na FAPERJ. Desde então, 

acompanho com atençãoseus projetos de pesquisa, seus orientandos, sua atuação como 

presidente do Conselho Superior da FAPERJ, por duas vezes – de 1992 a 1998 e de 2015 a 

2018, sempre atenta e aberta a novos desafios que alavancassem a comunidade científica e 

tecnológica do Estado do RJ – mudou em muitas oportunidades o olhar dos Conselheiros com 

relação à missão institucional da FAPERJ. 

 

Volto à primeira frase do meu depoimento: Falar sobre Jacob Palis. Difícil! 

 

Deixo meu coração falar, respeitosamente, da admiração, gratidão, carinho e afeto pelo 

mestre querido, que tem como marca o bom humor e uma risada inconfundível, que ensina 

com o olhar, com pequenos gestos e com generosidade, que acolhe a todos e valoriza cada um 

daqueles que o cerca, pai parceiro e avô instigante, marido e companheiro amoroso e 

delicado, amigo de todas as horas. 

 

VOCÊ é um presente! Obrigada por tudo. 


