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Distinções 

 

 

Ex-Conselheiro da SBC se torna     

 ACM Distinguished Member 

O professor da PUC-Rio e ex-conselheiro da SBC, Carlos José Pereira de 

Lucena, recebeu o reconhecimento como ACM Distinguished Member em 

novembro de 2009. Prof. Lucena é bolsista de produtividade 1A do CNPq 

e é um dos grandes precursores da computação brasileira. 

O prêmio de Distinguished Member reconhece sócios da ACM com pelo menos 

15 anos de experiência profissional e 5 anos de associação profissional e que 

tenham realizado atividades significantes ou tenham feito um impacto significante 

na área de computação. Em 2009, a ACM nomeou 84 de seus sócios como Distinguished Members em 

reconhecimento de suas contribuições individuais para aspectos práticos e teóricos de computação e tecnologia 

de informação.  Esses “Sócios Distintos” incluem cientistas da computação, engenheiros e educadores de 

corporações, laboratórios de pesquisa e universidades de padrão internacional. Eles recebem essa honra pelo 

avanço significante em tecnologia de computação que dramaticamente influenciou o progresso na ciência, 

engenharia, educação, negócios e muitas outras áreas. 

 

 

Conselheiro da SBC integra      

 Conselho Deliberativo do CNPq 

Em novembro de 2009, o professor da Universidade Federal de Minas 

Gerais e conselheiro da SBC, Virgilio A. F. Almeida, foi designado para 

compor o Conselho Deliberativo do CNPq (Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico) como representante da 

comunidade científica, com mandato de dois anos, em substituição a Luiz 

Davidovich. Prof. Virgílio é bolsista de produtividade 1A do CNPq e ex-

vice-presidente da SBC. 

O Conselho Deliberativo (CD) é a maior instância de poder decisório do CNPq. Ele é formado pelo presidente e 

vice-presidente da Instituição; pelos presidentes da Finep e da Capes; Secretário Executivo do MCT e por 

representantes das comunidades de C&T, empresariais e dos servidores do CNPq. Dentre outras questões, esse 

conselho trata principalmente da aplicação de recursos, da definição do orçamento, além de ações concernentes 

às políticas da Instituição. 
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