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Em 15 de março de 2020 o Brilhante Cientista e Professor Jacob Palis completa 80 anos e, com 

grande hora, fui convidado para escrever um “depoimento” sobre Jacob. Certamente, com 

muita propriedade, os seus Colegas e Colaboradores no Brasil e em várias partes do mundo 

vão destacar o brilhantismo e a grande contribuição cientifica de um dos mais conhecidos, 

reconhecidos e premiados cientistas da atualidade. Nesse sentido, decidi escrever sobre o 

amigo e mestre em políticas de (e para) ciência, tecnologia e Inovação. 

 

Conheci Jacob no século passado! Entretanto a minha aproximação com Jacob ocorreu no 

inicio do Século XX quando fizemos parte do Conselho Deliberativo do CNPq, juntamente com 

ostros Conselheiros de altíssima excelência, sob a Presidência do brilhante Erney Camargo. 

Participamos, juntamente com os demais Colegas de várias Comissões no CD-CNPq.  

 

Em algumas das Comissões do CD-CNPq, Jacob era o Coordenador e eu o Relator. A forte 

amizade e admiração foram consequências de um aprendizado sem limites e de ter tido a 

oportunidade de contribuir para muitas transformações que ocorreram CNPq naquele período. 

Entre outras, vale destacar, a criação do GRANT, a reformulação do sistema de Bolsas de 

Produtividade Em Pesquisa - que  tinha os níveis 2C, 2B,  2A, 1C, 1B e 1A -  para uma nova 

configuração que permanece até hoje, na construção das normas de acesso, permanência e 

mobilidade dos BPQ, como também na organização e funcionamento dos Comitês e na 

reformulação “eletrônica” de todo o sistema de submissão e avaliação de projetos. Época de 

grande aprendizado! 

 

Ao ingressar na Academia Brasileira de Ciências (ABC), Jacob era o Vice-Presidente. 

Acompanhei todo o seu período na Presidência da ABC com momentos de grande felicidade 

quando Jacob me convocava para “alguma missão”... 

 

Considero Jacob Palis Junior um dos grandes legados do Século XX para o Século XXI. Além das 

suas contribuições seminais para a Matemática, Jacob participou e contribuiu, ativamente, 

para tudo o que ocorre de bom em ciência no Brasil e em várias partes do mundo. O número 

de prêmios recebidos, as Presidências da ABC e da TWAS, bem como outras importantes 

Academias das quais faz parte espelham  bem a contribuição desta “Força da Natureza”, 

denominação carinhosa que ele usa para distinguir as(os) amigas(os). 

 

Amigo e Mestre Jacob, vida longa e com imensas felicidades!!! 


