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

em 25 de Novembro de 1976 – Aos vinte e cinco dias do mês de novembro de 1976, às 

14 horas, na sede da Sociedade, a rua Luiz de Camões 68, Rio de Janeiro, reuniu-se o 

Conselho Diretor da Sociedade Brasileira de Matemática com a presença dos Srs 

Mauricio Matos Peixoto – Presidente, Flávio Wagner Rodrigues – Secretário, Alciléa 

Homem de Mello – Tesoureira e dos Conselheiros Chaim Samuel Hönig, Djairo G. de 

Figueiredo, Elon Lages Lima, Jorge Sotomayor, José Ubirajara Alves e Orlando Lopes.  

Na ordem do dia, foram admitidos como sócios efetivos os Srs Nathan Moreira dos 

Santos, Ailton Pedreira da Silva, José Lopes da Silva Filho, Vicente de Paulo Luna, 

Jacob Zimbarg Sobrinho, Maria Elisa Galvão Gomes de Oliveira e Carmen Silvia 

Cardassi. Foram aprovadas as transferências para sócios efetivos dos seguintes 

aspirantes: Ivo Machado da Costa e Gaspar H. Stemmer. A seguir o Sr. Presidente 

expõe a proposta de regulamentação do funcionamento da Comissão Editorial e da 

designação de um Editor do Boletim, escolhido dentre os membros do Comitê Editorial. 

A íntegra da proposta é a seguinte: “O Conselho Diretor da SBM a fim de aprimorar e 

estabelecer em bases definitivas e regulares a publicação do Boletim, resolve: 1) Dentre 

os membros da Comissão Editorial o Conselho Diretor designará um dêles  como Editor 

do Boletim, o qual será responsável perante o Conselho Diretor pela coordenação das 

atividades da Comissão Editorial. 2) Os artigos para publicação serão recebidos dos 

autores por um qualquer dos membros da Comissão Editorial o qual enviará em seguida 

uma cópia do mesmo para o Editor, para conhecimento. Uma vez que o receptor do 

artigo, por si ou por consultas a outras pessoas, chegue a uma conclusão sobre se o 

artigo deve ou não ser aceito, ou ser aceito com modificações êle transmitirá essa 

opinião, por escrito e com os comentários pertinentes ao Editor. Este então transmitirá 

essa opinião, como decisão, ao autor. Em caso de dúvida o assunto será discutido com 

outros membros da Comissão Editorial. Caso a decisão seja favorável à publicação, o 

Editor comunicará ao autor a data provável em que o artigo deverá ser publicado. Em 

caso de rejeição o Editor enviará ao autor um resumo das razões que o motivaram, 

preservando o anonimato das pessoas que formularam tal parecer. 3) Uma vez reunido o 

material correspondente a um fascículo do Boletim, o Editor o transmitirá ao Editor 

Executivo para providenciar a impressão. 4) O Editor Executivo será designado pelo 

Presidente da SBM, por proposta do Editor. Os contactos com os autores relativamente 

a correção de provas e separatas são da responsabilidade do Edito Executivo. 5) Ao 

Presidente da SBM, juntamente com o Editor e o Editor Executivo, caberá a 

responsabilidade pela regularidade da publicação do Boletim da SBM”. Após 

prolongados debates, a regulamentação proposta foi aprovada pela unanimidade, 

juntamente com a indicação de Jorge Sotomayor como Editor. Por proposta do Editor, 

Junia Borges Botelho foi mantida como Editor-executivo. O Sr Presidente ficou 

encarregado de comunicar essas decisões à Comissão Editorial. A seguir passou-se a 

discussão da carta enviada a American Mathematical Society pelo Prof. Fakrudin 

queixando-se das condições de trabalho das universidades brasileiras e recomendando 

que pesquisadores estrangeiros não aceitassem trabalho no Brasil. Após prolongados 

debates decidiu-se (com a obstenção do Conselheiro Chaim S. Hönig) que a SBM não 

devia responder sendo preferível ignorar o assunto a fim de que não fosse exagerada a 

importância do mesmo. Com relação ao problema da extinção do curso de Matemática 

de Presidente Prudente, foram designados os Srs Flavio W. Rodrigues e Carlos Alberto 

B. Dantas para estudarem junto ao reitor da UNESP a possibilidade de ser mantido 

aquêle curso que tão bem vem desempenhando a tarefa de formação de bachareis e 

licenciados em Matemática. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por 

encerrados os trabalhos agradecendo a presença de todos. Eu, Flavio Wagner Rodrigues, 



Secretário da SBM, secretarei a presente ata que vai assinada por mim e pelos 

conselheiros presentes. 

 

 

Flavio Wagner Rodrigues 


