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ATA DA 138ª  REUNIÃO DO CONSELHO TÉCNICO-CIENTÍFICO DO IMPA 
 
 
DATA, HORA E LOCAL: 04 de dezembro de 2020, às 10:00 horas, por 
videoconferência. 
 
PRESENÇA: Participaram os seguintes membros do Conselho: o diretor geral, 
Marcelo Viana, o diretor adjunto, Claudio Landim, os membros internos André 
Nachbin, Carolina Bhering de Araujo, Felipe Linares, Henrique Bursztyn e 
Roberto Imbuzeiro e os membros externos Abramo Hefez, Beatriz Leonor 
Silveira Barbuy, José Alberto Cuminato e Débora Fogel.  
 
ORDEM DO DIA: Examinar, discutir e deliberar, se for o caso, sobre: (1)  Po s-

doutorado de excele ncia; (2) Substituiça o de membro externo; (3) Outros 

assuntos. DELIBERAÇÕES: O professor Marcelo Viana deu as boas-vindas a todos 

os presentes, agradecendo a disponibilidade dos conselheiros para participarem 

na reunia o por videoconfere ncia. Passou-se em seguida ao primeiro item da 

pauta. (1) Pós-doutorado de excelência: o professor Marcelo Viana fez um 

relato sucinto do processo de seleça o de bolsistas de po s-doutorado de 

excele ncia. O concurso na a rea de Matema tica Industrial contou com 32 

candidatos de 12 paí ses. Apo s ana lise da documentaça o apresentada, a Comissa o 

de Atividades Cientí ficas recomendou a contrataça o dos candidatos Julio 

Hoffiman Mendes (IBM Research, Brasil), da a rea de cie ncia dos dados, e Yulia 

Petrova (Centro Chebyshev, Sa o Petersburgo, Ru ssia) , da a rea de dina mica dos 

fluidos. O concurso na a rea de Matema tica contou com 178 candidatos de 49 

paí ses. Apo s ana lise da documentaça o apresentada, a Comissa o de Atividades 

Cientí ficas selecionou o candidato Marius Tiba (Universidade de Cambridge, 

Reino Unido), da a rea de matema tica discreta, e recomendou a  diretoria a 

contrataça o de um segundo candidato, a ser escolhido brevemente. Passando 

para o segundo item da pauta (2) Substituição de membro externo: nos termos 

do regimento, o CTC elaborou a seguinte lista trí plice a ser submetida ao 

Conselho de Administraça o, para substituiça o do conselheiro Jose  Alberto 

Cuminato, cujo segundo mandato se encerra em 22 de fevereiro 2021: (1) Sandra 

Augusta Santos (Universidade de Campinas), especialista em me todos 

computacionais de otimizaça o e ana lise nume rica, (2) Fre de ric Valentin 

(Laborato rio Nacional de Computaça o Cientí fica), especialista em modelagem e 

me todos nume ricos multiescala, e (3) Lilianne Barrichello (Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul), especialista em me todos analí ticos e espectrais associados 

a  equaça o de Boltzmann e suas aplicaço es. A lista foi aprovada por unanimidade 

dos presentes. A professora De bora Foguel sugeriu que futuras renovaço es da 
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composiça o do CTC considerem a possibilidade de incorporar ao conselho 

pesquisadores com perfil de atuaça o junto do setor produtivo. Seguiu-se, enta o, 

para o u ltimo  item da pauta (3) Outros assuntos: o professor Marcelo Viana 

propo s o seguinte calenda rio de reunio es para 2021: 1ª reunia o: 12 de março; 2ª 

reunia o: 02 de julho; 3ª reunia o: 17 de setembro. Em seguida foi aberta uma 

discussa o sobre a situaça o das bolsas do CNPq para a po s-graduaça o (mestrado e 

doutorado), tendo os presentes manifestado a sua preocupaça o. Ao final o 

professor Jose  Alberto Cuminato despediu-se do CTC, expressando sua satisfaça o 

pela participaça o no conselho ao longo de dois mandatos. 

 
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o professor Marcelo Viana deu a 
reunião por encerrada. 
 

 
 

Marcelo Viana 
Presidente do Conselho 

 

 

 
 
 

 


