
   Ata da Reunião Ordinária do Conselho Diretor da Sociedade Brasileira de Matemática 

realizada no dia 11 de novembro de 1977. Reunião Ordinária do Conselho Diretor da 

SBM. Data: 11 de novembro de 1977. Local: Sede da SBM (IMPA). Membros 

presentes: Djairo Guedes de Figueiredo, David Goldstein Costa, Said N. Sidki, Angelo 

Barone Neto, Aron Simis, Jacob Palis Junior, Jorge Manuel Sotomayor Tello e Luiz 

Adauto da Justa Medeiros. Assuntos tratados: 1) Comitê Editorial do Boletim. Após 

várias discussões sobre a formulação do Comitê Editorial com redução do número de 

participantes, algumas propostas foram feitas e finalmente chegou-se à seguinte 

conclusão: proposta aprovada – decide-se um novo Comitê Editorial composto de cinco 

membros: Prof. Jacob Palis Junior, como Editor Chefe com um mandato de dois anos, 

Prof. Pedro Nowosad, Waldyr Muniz Oliva e Carlos Alberto Barbosa Dantas, 

pertencentes ao Conselho antigo e cujos mandatos espirariam em Outubro de 1978, 

passam a integrar o novo Comitê Editorial com um mandato que vigorará até outubro de 

1978. O prof. Aron Simis foi indicado como membro do Comitê Editorial, com um 

mandato de dois anos (até setembro de 1979). O prof. Sotomayor solicitou prorrogação 

do seu mandato até dezembro do corrente ano, para que possa dar continuidade às 

publicações do Boletim que já estão praticamente prontas na gráfica e cuja entrega está 

prevista para meados de dezembro deste. 2) Noticiário da SBM. O Conselho Diretor 

achou por bem o Noticiário da SBM não conste anúncios pagos pelas Livrarias e sim 

uma seção contendo a lista dos livros publicados no país com as respectivas Editoras e 

um resumo das obras. Seção de Publicações do Noticiário. O CD achou interessante a 

idéia da inclusão de uma sessão que contivesse artigos escritos por alguns professores. 

Os nomes sugeridos durante a reunião e que serão oportunamente consultados, foram: 

J.C. Portinari, A. Gonçalves e O. Gandulgo. Com relação aos artigos do Noticiário, 

estes deverão ser artigos de divulgação. 3) Análise do trabalho desenvolvido pelas 

Comissões e pelos Membros do Conselho com tarefas especificadas. O Prof. Jacob Palis 

Junior fez um relato sucinto sobre a Reunião Regional de Porto Alegre resultando o 

êxito obtido uma vez que as finalidades foram atingidas. O Prof. Djairo comunicou ao 

Conselho um resumo dos trabalhos das Comissões de Ensino de Matemática Aplicada e 

do Prof. Pedro Mendes, responsável pelo Programa de Divulgação. Com relação às 

conferências de divulgação o CD decidiu que a partir de março/78 até fevereiro/79 os 

honorários sejam de Cr$1.200,00 e depois desta data, de Cr$1.600,00. 4) Escolha do 

Representante da SBM junto à International Mathematical Union. O Presidente da SBM 

representará a Sociedade na reunião de Helsinki. Caso o número de representantes da 

SBM passe para 2 (dois), o Prof. Jacob Palis Junior será o segundo representante. 5) 

Biblioteca do Prof. Omar Catunda. O Conselho Diretor decidiu que o Presidente da 

SBM entrará em contacto com o Prof. Omar Catunda pedindo-lhe sugestões sobre a 

localização da Biblioteca. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por 

encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ATA que vai assinada pelos membros 

presentes. 
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