
Ata da reunião extraordinária do Conselho 

Diretor da Sociedade Brasileira de Matemática, 

realizada no dia 17 de Fevereiro de 1970. 

 

   No dia 17 (dezessete) de fevereiro de 1970, às 16:00 horas, na séde Social da 

Sociedade Brasileira de Matemática, realizou-se uma reunião extraordinária do 

Conselho Diretor da Sociedade com a presença dos seguintes Conselheiros: Alberto de 

Azevedo, Chaim S. Hönig, Elon L. Lima, Fernando Cardoso, José Ubirajara Alves, 

Carlos B. de Lyra e Renzo Piccinini. Participaram da reunião, como convidados do 

Conselho, os colegas Jacob Palis e Roberto Ramalho de Azevedo. Ao iniciar a sessão o 

Sr. Presidente deu esclarecimento a respeito do primeiro número do Boletim, já em fase 

de impressão. Foram então tomadas as seguintes deliberações pelo Conselho Diretor: 

(a) nomear uma comissão editorial para o Boletim, composta pelos colegas Carlos B. de 

Lyra, Jacob Palis e Manfredo P. do Carmo; (b) introduzir no Boletim uma sessão de 

notícias, em que se divulgariam nomes de Professores visitantes, alunos que obtenham 

doutoramento em boas instituições do exterior ou em instituições credenciadas pelo 

C.N.Pq., atividades de instituições credenciadas, etc. Foi encarregado o colega José 

Ubirajara Alves de elaborar um môdelo de noticiário a ser enviado à Secretaria Geral 

para redistribuição aos demais Conselheiros. Ficou estabelecida em US$10,00 (dez 

dólares) a anuidade de membros da S.B.M. no exterior; o pagamento deverá ser feito 

com cheque pagável à Sociedade Brasileira de Matemática. Quanto às próximas 

reuniões científicas, foi inicialmente feita uma ponderação sôbre a de S. Paulo, 

considerada prematura se realizada no próximo abril; decidiu-se esperar mais antes de 

tomar decisões sôbre esta reunião. Ficou decidido que a SBM participará da reunião da 

SBPC (Salvador, 5 a 11 de Julho de 1970) com conferências de caráter geral, dirigida 

principalmente a não matemáticos. Sugeriu-se, como possível conferencista, o nome de 

Clovis Araujo Peres, do Depto. de Estatística do Instituto de Matemática e Estatística da 

USP. O colega Carlos B. de Lyra foi nomeado coordenador do setor matemático da 

reunião da SBPC, que entrará em contato com o Prof. Omar Catunda e o Prof. Simão 

Mathias para todos os detalhes necessários. A Sociedade Brasileira de Matemática 

promoverá, logo após a reunião da SBPC, uma reunião no Recife. Quanto à projetada 

reunião de Ciência da Computação e Cálculo Numérico, decidiu-se solicitar, por 

intermédio da Secretaria Geral, mais detalhes dos organizadores daquela reunião, Profs. 

Ivan Q. Barros e Odelar Leite Linhares. O Conselheiro Carlos B. de Lyra foi autorizado 

a entrar em contáto com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, 

para eventualmente obter para a SBM uma área no edifício que aquela Fundação 

pretende construir em S. Paulo. Finalmente, o Conselheiro Elon L. Lima, anunciou que 

os sócios da SBM, em dia com a Tesouraria da Sociedade, terão direito a 25% de 

desconto nas publicações do IMPA. Em tempo, tomou também parte da reunião, na 

qualidade de convidado, o colega Carlos Alberto Barbosa Dantas, na USP. Nada mais 

havendo a tratar o Sr. Presidente declarou a sessão encerrada às 18:30 horas. 
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