
Ata de Reunião do Conselho Diretor da Sociedade Brasileira de Matemática. Data: 10 

de fevereiro de 1978, às 14:00 horas. Local: Instituto de Matemática Pura e Aplicada. 

Participantes: Djairo Guedes de Figueiredo, David Goldstein Costa, Aron Simis, Jorge 

Sotomayor Tello, Jacob Palis Júnior, Luiz Adauto da Costa Medeiros, Fernando 

Cardoso, Pedro Mendes e Said Najati Sidki. Assuntos tratados: 1) Boletim: O Prof. 

Jorge Sotomayor Tello relatou a situação atual da publicação do Boletim. Acabam de 

ser impressos e já estão no IMPA os volumes 2/75 e 1/76, os quais serão distribuídos 

logo que a Sta. Dirce B. Cavalcanti volte das férias. Quanto aos números 2/76, 1/77 e 

2/77 estão em fase de correção das provas de galé . Tal correção está sendo feita por 

pessoas contratadas pela SBM para, assim, ganhar tempo e possibilitar a impressão 

desses três números até junho de 1978. O Prof. Jacob Palis Junior enfatizou os dois 

pontos essenciais da atual política editorial do Boletim: (i) colocá-lo em dia, 

significando que até julho ou agosto de 1978 estejam publicados todos os números 

inclusive o 1/78; (ii) distribuir a coleção completa dos Boletins publicados até julho a 

cerca de 40 instituições de renome no exterior e oferecer-lhes gratuitamente a 

subscrição por mais de 1 ou 2 anos. O objetivo deste segundo ponto sendo a 

consolidação e reconhecimento do Boletim como revista internacional. O Conselho 

analisou as propostas para publicação do Boletim feitas pela ITC, Edgar Blücher e, 

implicitamente, pela Gráfica Editora Hamburg. Os preços propostos por página foram: 

ITC: Cr$760,00; Edgar Blücher: Cr$1300,00 e Gráfica Hamburg: Cr$1000,00. O preço 

pela gráfica Hamburg foi calculado a partir de dados retirados da fatura enviada para 

cobrança do volume 1/76, que foi de Cr$84.300,00 e o volume tem 83 páginas. Levando 

em conta que a qualidade do trabalho feito pela ITC e por Edgar Blücher são 

compassíveis e até mesmo superior da Gráfica Hamburg, e considerando os problemas 

de atraso que esta última causou nos últimos anos, o Conselho Diretor decidiu aprovar a 

proposta da ITC. Um contrato para publicação deverá ser preparado pelo Sr. José Luiz 

D. Peres. 2) Novo Membro da Comissão de Matemática Aplicada. O Conselho Diretor 

aprovou a indicação do Prof. Jack Schechtman para compor a Comissão de Matemática 

Aplicada. 3) Comissão de Matemática Aplicada. O Presidente deu conhecimento ao 

Conselho Diretor do Relatório da Comissão de Matemática Aplicada. Atendendo as 

sugestões da Comissão, o Conselho Diretor tomou as seguintes deliberações: (i) sugere 

ao Prof. Pedro Mendes, coordenador do Programa de Conferências de Divulgação, a 

inclusão de conferencistas da área de Matemática Aplicada; (ii) autorizar a Diretoria a 

sugerir ao CNPq a inclusão de cursos de Matemática Aplicada em seu Programa 

Integrado de Verão; (iii) solicitar da Comissão de Matemática Aplicada a elaboração de 

um programa de conferências e reuniões junto às Escolas de Engenharia, dirigidas aos 

estudantes em fase de conclusão do curso de graduação. O programa deverá ser 

elaborado pela Comissão de Matemática Aplicada, detalhado e submetido ao Conselho 

Diretor. 4) Escola de Computação. O Conselho Diretor considerou o pedido de auxílio 

do Prof. Tomasz Kawaltowski para a Escola de Computação, a se realizar na USP em 

janeiro de 1979. Deliberou-se solicitar a Comissão de Matemática Aplicada um parecer 

sobre o referido pedido, analisando em particular, os seguintes pontos: (i) número de 

alunos; (ii) gastos com publicações; (iii) pagamento de passagens. 5) Reunião Regional 

em  Ilha Solteira. Aprovada em primeira instância. Solicitar ao Prof. Flavio Wagner 

Rodrigues que seja o seu Coordenador juntamente com o Prof. Roberto C. F. Costa. 

Pedir que o Prof. Roberto Costa prepare a programação científica para ser submetida à 

SBM. 6) Comissão de Ensino. O Prof. Djairo Figueiredo comunicou ao Conselho 

Diretor as atividades da Comissão de Ensino. O Simpósio sobre a Resolução nº30/74 

deverá ter lugar nos dias 13 e 14 de abril próximos. O Prof. Djairo de Figueiredo 

comunicou também haver recebido um convite da SBPC para participar da 2ª Reunião 



da Comissão Organizadora da 30ª Reunião da SBPC que terá lugar em julho de 1978 

em São Paulo. Atendendo a esse convite, solicitou que os Professores Elza Furtado 

Gomide e Imre Simon representassem a SBM no evento. 7) O prof. Pedro Mendes 

relatou suas atividades no programa de Conferências de Divulgação da SBM. Já houve 

duas tais conferências: Professores Cesar Camacho, em Vitória e Tenkasi Muthukrishna 

Viswanathan em Goiânia. Até junho estão programados mais 6 conferências. 8) Escola 

de Geometria Diferencial. Convidou-se o Prof. Manfredo Perdigão do Carmo para 

participar das discussões sobre o pedido de auxílio do Prof. Antonio Gervásio Colares. 

O Conselho Diretor achou por bem solicitar ao Prof. Colares, através do Prof. Manfredo 

P. do Carmo, um melhor detalhamento de seu pedido, principalmente no que diz 

respeito às diárias, pagamento de passagens e gastos com serviços de impressão. 
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