
Pauta de evaluación externa 

1. Grado de avance  de los objetivos planteados:

a- En las líneas de investigación planteadas:
Justifique:

Os temas de investigação abordados são muito atuais e centrais no
ambito da  teoria de Sistemas Dinâmicos. Houve muito bom progresso
no periodo em questão, tendo sido obtidos bons resultados, distribuidos
pelos varios temas constantes do projeto. Houve varias atividades
importantes de intercambio nos sentidos Uruguai  exterior e exterior Uruguai.

Além disso, foi realizado um congresso internacional de Sistemas 
Dinâmicos que teve muito destaque na área e contribuiu muito positiva-
mente para a consolidação internacional do grupo de pesquisa uruguaio.
Do ponto de vista da formação de recursos humanos, o projeto se
desenvolveu  bem (cabe dizer que o numero de estudantes de Matema-
tica envolvido é bom e coerente com o de outros paises) e houve
formação de doutores com teses de muito boa qualidade.

b- Producción de resultados: 
Justifique:

Consta a produção de 37 artigos, um número muito bom para a área
de Sistemas Dinâmicos, alguns deles de excelente qualidade e com 
contribuições muito inovadoras, alguns já publicados e outros submetidos.
Em geral, a qualidade dos periodicos nos quais os artigos foram publica-
dos e/ou submetidos é muito boa. Cabe ressaltar que o aluno
Pablo Guarino, membro do projeto e doutorado pelo IMPA, apresentou uma tese de 
excepcional qualidade, na qual se demonstrou a conjectura de O. Lanford. Essa tese
foi a ganhadora do prestigioso Premio CAPES de Tese 2012 na área de Matemática/
Probabilidade e Estatística. 

Insuficiente

Regular

Bueno

Muy Bueno

Excelente X

2. ¿Se mantuvieron los objetivos planteados inicialmente? En caso de haber existido 
modificaciones ¿se encuentran bien justificadas? 

Justifique:
As atividades desenvolvidas são todas coerentes com a proposta inicial
do projeto.

Insuficiente

Regular

Bueno

Muy Bueno X

Excelente X



Si X

No

3. Ajuste de los resultados alcanzados a los objetivos planteados. 
Justifique:

Os resultados alcançados são coerentes com a proposta do projeto:
• No âmbito da pesquisa básica foram obtidos progressos importantes

e resultados de boa qualidade.
• No âmbito da formação de recursos humanos (no Uruguai e exterior)

de pessoal envolvido no projeto foram produzidas teses de boa qualidade. 

Insuficiente

Regular

Bueno

Muy Bueno X

Excelente X

4. Ajuste de las actividades realizadas a las actividades planteadas. 
Justifique:

As atividades desenvolvidas foram voltadas para a pesquisa de qualidade
na área do projeto e foram compativeis com esse objetivo. A formação
de jovens matemáticos foi muito positiva, bem como as ativiades de
intercâmbio científico realizadas.

Insuficiente

Regular

Bueno

Muy Bueno X

Excelente X

5. Juicio global y recomendaciones o sugerencias para el grupo de investigación. 

O projeto se desenvolveu como proposto inicialmente: consolidação do grupo de 
pesquisadores em Sistemas Dinâmicos e a formação de pós-graduados de qualidade.
Esses objetivos foram coerentemente perseguidos e os resultados alcançados foram
muito bons.


