
Cerimônia da outorga do título de DOCTOR HONORIS CAUSA pela
Universidade Nacional Mayor de San Marcos, Lima Peru

 
A colaboração entre Luis Adauto da Justa Medeiros e dirigentes da Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, fundada em 1551, em Lima, Peru, data do ano de 1967. Naquela 
época, com suporte da Fundação Ford, foi professor visitante da Faculdade de Ciências 
daquela universidade durante os meses de janeiro, fevereiro e março. Com apoio de Souza 
Peixoto, coordenador do programa da FORD em Lima, Flavio Vega Villanueva e José Vicente 
Ampuero, respectivamente, Decano e Professor Catedrático da Faculdade de Ciências, 
desenvolveu um programa de ensino e pesquisa em Análise Funcional e aplicações às 
Equações Diferenciais Parciais.
            Após três meses de trabalho foram selecionados quatro estudantes do grupo: Pedro 
Humberto Rivera, Uberto Luyo dos Santos, Manuel Milla Miranda e Gustavo Perla Menzala 
para continuarem seus estudos no Brasil totalmente financiados pela FORD. Completaram o 
Mestrado em Matemática. Os três primeiros retornaram ao Peru onde desenvolveram 
atividades docentes em San Marcos, estimulando novos talentos. A partir deste núcleo, 
estabeleceu-se estreita colaboração entre a Faculdade de Ciências de San Marcos e o Instituto 
de Matemática da UFRJ que se mantém viva até os dias atuais. Como conseqüência, algumas 
dezenas de estudantes de San Marcos se doutoraram no IM-UFRJ contribuindo, em seu 
retorno, para a organização de equipes de ensino e pesquisa em San Marcos e outras 
instituições universitárias do Peru. No momento, Raul Moysés Izaguirre Maguiña, Oswaldo 
Ramos Chumpitaz, Luis Enrique Carrillo Diaz, entre outros, ocupam destacadas posições na 
vida acadêmica de San Marcos. Em 25 de agosto de 2003 lhe foi concedido pelo Conselho 
Universitário de San Marcos, o honroso título de Doctor Honoris Causa, outorgado em sessão 
solene  em 02 de dezembro de 2003.  
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