Notícias e Eventos

Prêmio Abel 2009
A Academia Norueguesa de Ciências e Letras decidiu
conceder o Prêmio Abel de 2009 ao matemático francorusso Mikhail Leonidovich Gromov, de 65 anos, por
“suas contribuições revolucionárias para a geometria”,
segundo a Academia.
Dois matemáticos brasileiros convidados para falar
no ICM 2010
O Comitê Organizador do Congresso Internacional de
Matemática (ICM) convidou dois brasileiros, Artur Ávila (Clay, CNRS e IMPA) e Fernando Codá (IMPA), para
proferirem conferências no ICM 2010, que terá lugar em
Hyderabad, Índia, de 19 a 27 de agosto de 2010. Artur
Ávila, que recebeu o Prêmio Salem, em 2006, e o Prêmio
da Sociedade Matemática Europeia, em 2008, foi convidado para proferir uma conferência plenária. O único
brasileiro a receber este honroso convite anteriormente
havia sido Marcelo Viana (IMPA), que deu uma plenária
no ICM de 1998. Já Fernando Codá foi convidado para
uma palestra de 45 minutos, em reconhecimento por seu
trabalho na fronteira entre a geometria e a análise.
TWAS ROLAC: Prêmio Construindo Instituições
Científicas
O Prêmio Construindo Instituições Científicas será
concedido a cada três anos, a começar por 2009, pela Secretaria Regional da TWAS para a América Latina e Caribe, em reconhecimento ao trabalho de indivíduos que tenham sido importantes na criação, no desenvolvimento
ou na consolidação de instituições científicas vibrantes,
ou para aqueles que tenham expandido de forma significativa as atividades de instituições científicas existentes.
O prêmio terá o valor de aproximadamente três mil dólares. Menções especiais poderão ser concedidas a cientistas, em reconhecimento por importantes contribuições nessa área. Em tais casos, o premiado permanecerá
elegível para o prêmio nos anos futuros. O candidato ao
Prêmio Construindo Instituições Científicas é o responsável por sua própria candidatura.
ICMC/USP cria prêmio
O Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da Universidade de São Paulo criou o Prêmio
Professor Carlos Teobaldo Gutiérrez Vidalón, que será

atribuído anualmente à melhor tese de doutoramento
em matemática, defendida e aprovada em algum curso
reconhecido pelo MEC na área de matemática, no ano
anterior à premiação, considerando os quesitos originalidade e qualidade. O prêmio homenageia o professor e pesquisador do ICMC, que faleceu em dezembro
de 2008, e para o qual esta revista prestou homenagem
no n.43, pelas palavras de Jorge Sotomayor, que foi seu
orientador de doutoramento. O prêmio de mil reais
para o autor da tese e os certificados para o autor e para
o(s) orientador(es) será dado em cerimônia oficial do
ICMC/USP, localizado em São Carlos.
Bienal de 2010 em João Pessoa
Em sua reunião do dia 9 de fevereiro de 2009, o Conselho Diretor da SBM decidiu que a próxima Bienal da
SBM será organizada pela Universidade Federal da Paraíba, em João Pessoa. A outra proposta avaliada foi a da
Universidade Católica de Santos. A decisão foi tomada
com base no comprometimento da direção da UFPB, bem
como nas condições físicas e logísticas para a realização
do evento e para a hospedagem de professores e alunos.
Proposta coreana vence a brasileira para sediar
ICM2014
Concorrendo com o Brasil (Rio de Janeiro) e o Canadá (Montreal), a Coreia do Sul (Seul) foi indicada pelo
“Site Committee” da IMU para sediar o Congresso Internacional de Matemática (ICM) em 2014. A ratificação da
escolha será feita na Assembleia Geral do ICM 2010, em
Bangalore, na Índia. Marcelo Viana presidiu a comissão
encarregada de elaborar o projeto brasileiro, que salientou o progresso da pesquisa em matemática no Brasil ao
longo dos últimos 50 anos e o fato de o ICM nunca ter sido
sediado na América Latina. A visita do Site Committee
ocorreu em março, para inspecionar as instalações previstas para a realização tanto do Congresso como da Assembleia Geral de 2014. Na ocasião, estiveram presentes,
além da comissão que elaborou a proposta, o Presidente
da UMALCA, o Presidente da ABC, e os presidentes das
Sociedades Matemáticas da Argentina e do México. O
Site Committee teve também a oportunidade de visitar
o MCT e de ouvir do governo brasileiro a promessa de
recursos para a realização do evento, mas o esforço não
foi suficiente para fazer frente à proposta da Coreia.
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Reunião na CAPES
Ocorreu nos dias 8 e 9 de junho de 2009 a primeira
Reunião Nacional de Coordenadores de Pós-Graduação da Matemática, Probabilidade e Estatística, na sede
da CAPES, em Brasília. A reunião serviu para informar
sobre as atividades da Coordenação de Área e discutir o processo de acompanhamento dos programas de
pós-graduação que culminará na avaliação trienal em
2010. Na Reunião participaram Diretores da CAPES e
os presidentes da SBM, da Associação Brasileira de Estatística e da Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada e Computacional, além do Coordenador de Área
e Coordenador Adjunto e dos Coordenadores de PósGraduação de todo o país.
Lula premia OBMEP e visita o IMPA
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva,
foi ao Rio de Janeiro, em 15 de abril de 2009, para a cerimônia de entrega das 301 medalhas de ouro da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas
de 2008, em evento na Escola Naval. Acompanhado do
governador do Estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral,
do prefeito da Cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes,
e dos ministros Sérgio Rezende (Ciência e Tecnologia)
e Fernando Haddad (Educação), Lula também visitou
o IMPA para debater aspectos da pesquisa e do ensino
em matemática no Brasil.
40 anos da SBM
Em 2009 a Sociedade Brasileira de Matemática completa 40 anos. A data será comemorada durante o Colóquio Brasileiro de Matemática, em julho. Além dis-

so, uma logomarca especial criada pela artista Arlene
Holanda será utilizada, durante o ano, em documentos
oficiais da SBM, bem como em folders, banners e materiais de propaganda. Também deve ser colocada nos
livros produzidos ao longo de 2009.
Novos Sócios Honorários
Serão entregues os novos títulos de Sócio Honorário
da SBM a Leopoldo Nachbin (in memoriam), Maurício
Peixoto, Jacob Palis, Manfredo do Carmo, Djairo Figueiredo e Elon Lages Lima, durante o próximo Colóquio Brasileiro de Matemática, na sessão especial de
comemoração dos 40 anos da SBM. O título de Sócio
Honorário da SBM é uma comenda concedida a matemáticos que contribuíram de forma relevante para o
desenvolvimento da matemática brasileira. Em seus 40
anos de história, a SBM concedeu esta comenda a apenas três matemáticos: René Thom, S. S. Chern, e Abdus
Salam. A comissão designada pela Diretoria da Sociedade, formada pelos professores Abramo Hefez, Jorge
Hounie e Marcelo Viana, preparou uma proposta de
parâmetros que deverão nortear a concessão da comenda e indicou os nomes, para consideração do Conselho,
que aprovou a proposta e as indicações em reunião no
dia 09.02.2009. Ficou estabelecido formalmente, para o
futuro, que os candidatos serão avaliados nos quesitos:
contribuição científica (seus principais trabalhos e seu
impacto no desenvolvimento da matemática), formação de pesquisadores (os alunos formados e o papel
que exerceram ou exercem na matemática brasileira) e
legado acadêmico (as marcas positivas que sua atuação deixou na matemática brasileira e sua contribuição
para projetá-la no exterior).
Alterações estatutárias da SBM
Votando por meio eletrônico, a maioria dos sócios
efetivos da SBM aprovou as alterações em seu estatuto propostas pelo Conselho Diretor, que o adequam ao
novo Código Civil Brasileiro. Dos 701 sócios efetivos e
com anuidades em dia, que eram aqueles com direito
de voto, 463 participaram da votação, que teve 438 votos de aprovação, 23 em branco e 2 contra. As mudanças
foram necessárias porque o novo Código Civil Brasileiro introduziu mudanças nas definições de sociedade e
de associação, deixando bem clara a diferença entre as
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duas: as associações reúnem pessoas para fins não econômicos, enquanto as sociedades reúnem pessoas para
o exercício de atividade econômica e a partilha entre
si dos resultados. Entre as mudanças, a principal é a
criação da Assembleia Geral como órgão deliberativo
máximo, que acabou por exigir uma revisão das atribuições do Conselho Diretor, do Conselho Fiscal e da
Diretoria. Foi também necessário esclarecer os direitos
e deveres dos associados, particularmente dos atuais
sócios aspirantes.
Editora da UFF
Vai até 30.07.2009 o período de inscrições para o edital
anual da Editora da Universidade Federal Fluminense
(EdUFF) para a publicação de produções acadêmicas
da comunidade universitária. A EdUFF é um dos setores importantes para a divulgação do saber acadêmico
na estrutura da UFF e recebeu o título “Primeira Editora Neutra em Carbono no Brasil”, em 2008, pela OSCIP
PRIMA (www.prima.org.br), após a implementação de
um programa sócio-ambiental com o objetivo de ajudar na neutralização das emissões dos gases do efeito
estufa. Cabe observar que pelo menos um dos autores
deverá ter matrícula UFF ativa até o encerramento do
edital, que pode ser encontrado no endereço www.editora.uff.br/editais.php .

Eventos
Algebras, Representations and Applications
(Lie and Jordan Algebras, their Representations and
Applications - IV)
de 06 a 10 de julho de 2009
na UFAM, Manaus
www.ime.usp.br/~liejor/2009/Conference_Manaus/
VIII Brazilian Workshop on Continuous Optimization
“Celebrating Alfredo Iusem’s 60th Birthday”
de 13 a 17 de julho de 2009
em Angra dos Reis
www.impa.br/opencms/pt/eventos/store/evento_0902
27o Colóquio Brasileiro de Matemática
de 27 a 31 de julho de 2009
no IMPA, Rio de Janeiro
www.impa.br/opencms/pt/pesquisa/pesquisa_coloquio_
brasileiro_de_matematica/CBM27/
13a Escola Brasileira de Probabilidade
31 anos do seminário de probabilidade de São Paulo
de 02 a 08 de agosto de 2009
em Maresias, São Sebastião
www.ime.usp.br/ebp/ebp13
Workshop on Conservative Dynamics and
Symplectic Geometry
de 03 a 07 de agosto de 2009
no IMPA, Rio de Janeiro
www.impa.br/opencms/pt/eventos/store/evento_0904
EMALCA da Amazônia 2009
Escola de Matemática da América Latina e do Caribe
de 03 a 14 de agosto de 2008
na Universidade Federal do Amazonas, Manaus
www.impa.br/opencms/pt/eventos/store/evento_0910
(ver www.umalca.org para outros eventos da UMALCA)
V Workshop on Geometric Analysis of PDE and
Several Complex Variables
de 03 a 07 de agosto de 2009
Radio Hotel, Serra Negra
www.dm.ufscar.br/evendos/wedp2009/
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International Symposium on Differential Geometry
“In honor of Marcos Dajczer on his 60th birthday”
de 17 a 21 de agosto de 2009
no IMPA, Rio de Janeiro
www.impa.br/opencms/pt/eventos/store/evento_0903
III CLAM 2009
Congreso Latino Americano de Matemáticos
de 31 de agosto a 04 de setembro de 2009
em Santiago, Chile
http://3clam.umalca.org
Conferência de Pesquisa e Divulgação de
Matemática Moderna: Celebrando os 80 anos
de Elon Lages Lima
de 02 a 04 de setembro de 2009
no IMPA, Rio de Janeiro
www.impa.br/opencms/pt/eventos/store/evento_0909
2nd Meeting IST – IME
Ordinary and Partial Differential
Equations and Related Topics
de 07 a 11 de setembro de 2009
no Instituto Superior Técnico de Lisboa, Portugal
www.math.ist.utl.pt/~pgirao/istime/istime2.html
Encontro de Matemática Brasil – França
de 08 a 12 de setembro de 2009
no IMPA, Rio de Janeiro
www.impa.br/opencms/pt/eventos/store/evento_0908
XXXII Congresso Nacional de Matemática Aplicada e
Computacional (CNMAC 2009)
de 08 a 11 de setembro de 2009
na UFMT, Cuiabá
www.congresscentral.com.br/cnmac2009/
Colóquio Regional de Matemática do Centro-Oeste
de 03 a 07 de novembro de 2009
na UFMS, Campo Grande
Com a participação das universidades UFMS,
UFGD, UEMS, UFMT, UFG e UnB.
www.dmt.ufms.br/
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III Encontro Nacional de Análise
Matemática e Aplicações
(ENAMA)
de 04 a 06 de novembro de 2009
na Universidade Estadual de Maringá
www.enama.org/
Colóquios de Matemática na UFSCar
Os Colóquios do Departamento de Matemática
são um evento tradicional que ocorre a cada ano,
nos meses de janeiro a dezembro, realizado com
o apoio da pós-graduação e dirigido para alunos,
pesquisadores e docentes.
www.dm.ufscar.br/cursos/pos/coloquios.php
Conferência Internacional de Sistemas Dinâmicos
de 21 de fevereiro a 05 de março de 2010
no IMPA, Rio de Janeiro
www.impa.br/opencms/pt/eventos/
Poisson 2010 – Poisson geometry in
mathematics and physics
de 20 a 30 de julho de 2010
no IMPA, Rio de Janeiro
www.impa.br/opencms/pt/eventos/store/evento_1001

