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RELATÓRIO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO
DO CONTRATO DE GESTÃO DA ASSOCIAÇÃO INSTITUTO

NACIONAL DE MATEMÁTICA PURA E APLICADA – IMPA-OS

PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2001

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O propósito deste documento é analisar o Primeiro Relatório Anual do
Contrato de Gestão celebrado entre o Ministério da Ciência e
Tecnologia - MCT e a Associação Instituto Nacional de Matemática
Pura e Aplicada – IMPA-OS, referente ao período de janeiro a
dezembro de 2001, em atendimento ao disposto na Cláusula Oitava
daquele Contrato.

A Comissão de Acompanhamento e Avaliação reuniu-se na sede do
IMPA-OS, no Rio de Janeiro, no período de 11 a 12 de março de 2002
e, reconhecendo, principalmente, nesta avaliação, as peculiaridades e
desafios decorrentes da fase de implantação da Associação como
Organização Social, elaborou o conjunto de recomendações registradas
ao longo do documento.

2. METODOLOGIA DE ANÁLISE

Para a elaboração do presente Relatório de Avaliação, a Comissão
seguiu os seguintes passos:

• análise comparativa entre as recomendações feitas à Associação
no Relatório Semestral e aquelas atendidas;

• apresentação do Relatório Anual pelo IMPA-OS e discussão do
mesmo com a Direção da Associação;

• análise do Relatório Anual;

• def inição de Recomendações a serem encaminhadas ao IMPA-OS
e ao MCT; e
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• conclusão sobre o desempenho do IMPA-OS no que diz respeito
ao indicat ivo de alcance das metas estabelecidas no Contrato de
Gestão, conforme previsto nos parágrafos 1o, 2o e 3o, do art. 8o,
da Lei no 9.637/98 e subcláusula terceira, da cláusula oitava do
Contrato de Gestão.

3. CONSIDERAÇÕES SOBRE AS RECOMENDAÇÕES ANTERIORES DA
COMISSÃO

Após a análise do Relatório Anual de 2001 do IMPA-OS, a Comissão
pôde identif icar a situação abaixo, em relação às recomendações
propostas no Relatório de Avaliação Semestral:

3.1 Quanto ao IMPA:

a) Apresentar nos próximos relatórios, além das metas previstas
no Contrato de Gestão, indicativo de meta padrão
internacional, quando pert inente a comparação. NÃO
ATENDIDA ,  entretanto, esta Comissão obteve verbalmente do
Diretor da Associação algumas comparações referentes aos
macroprocessos ensino, produção científ ica e desenvolvimento
inst itucional, além do grau de sustentabil idade, que esta
Comissão entende deverão constar dos próximos Relatórios;

b) Mencionar, nos próximos relatórios, o índice de gastos com
pessoal, para que se possa acompanhar o l imitador de 60%
imposto pelo Contrato de Gestão para gastos desta natureza.
ATENDIDA ,  conforme tabela constante da página 9 do
Relatório;

c) Proceder a revisão e/ou correção das metas constantes do
Quadro de Metas e Indicadores, objet ivando definir as mesmas
para 2002. ATENDIDA , conforme registrado às páginas 7, 8, 9
e 41;

d) Detalhar a metodologia de mensuração das metas obtidas para
o Relatório Anual de 2001. ATENDIDA;

e) Agrupar, por áreas da matemática, as informações detalhadas
no Anexo IV do Relatório. ATENDIDA;

f) Detalhar os próximos Relatórios Financeiros Semestrais.
ATENDIDA;

g) Pormenorizar, nos relatórios anuais, as informações relativas
aos recursos considerados extra-contrato de gestão ou extra-
orçamentários, bem como a proporção destes recursos frente
ao total despendido pelo IMPA-OS. ATENDIDA; e
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h) Informar, mesmo que não f igure como indicador previsto no
Contrato de Gestão, a relação de sustentabil idade
orçamentária/f inanceira da OS e o grau de alavancagem por
outros recursos, de forma que seja acompanhado o percentual
de sustentabil idade e que ele possa ser mantido ao longo do
Contrato. ATENDIDA .

3.2 Quanto ao MCT:

a) Instalar, o mais breve possível, o Comitê Técnico Científ ico –
CTC. NÃO ATENDIDO , entretanto, conforme informações do
representante do MCT nesta Comissão, o assunto está sendo
discutido visando sua implantação para o segundo semestre
de 2002;

b) Reavaliação pelo CTC, quando este for criado, dos indicadores
e seus respectivos pesos em relação à missão inst itucional do
IMPA-OS. PREJUDICADO,  em função da informação registrada
no item anterior;

c) Nas Propostas Orçamentárias futuras, deve constar no
Programa de Trabalho no 24101.19.571.0461.4122.0001 –
Desenvolvimento de Competência no Campo da Matemática –
IMPA-OS, a totalidade de recursos inicialmente previstos, de
forma a cumprir o disposto na cláusula quinta do Contrato de
Gestão. PREJUDICADO, em função da data desta
recomendação e a do envio da proposta orçamentária de 2002,
ocorrida em agosto de 2001;

d) Em relação ao Colóquio Brasileiro de Matemática, que seja
corrigido, quando da elaboração do adit ivo ao Contrato de
Gestão, os dados que configuram no Quadro de Metas e
Indicadores. NÃO ATENDIDA , entretanto, segundo
informações do representante do MCT nesta Comissão, tal
correção já foi procedida no adit ivo assinado no início do
corrente mês, que deverá ser entregue oportunamente aos
participantes desta Comissão; e

e) Encaminhar à Comissão de Avaliação os adit ivos contratuais.
NÃO ATENDIDA , em função do exposto no item anterior.

4. AVALIAÇÃO DO GRAU DE ALCANCE DAS METAS

A Comissão de Acompanhamento e Avaliação baseou-se na
Sistemática de Avaliação definida no Contrato de Gestão do IMPA-OS e
apresenta, a seguir, a Tabela 1 com o comparativo das metas
programadas e alcançadas.
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Dentre as 16 metas propostas, somente as referentes aos indicadores
7, 8, 10, 11 e 14 obtiveram um patamar igual ao pactuado, as demais
foram superadas.

Como a maioria dos indicadores ultrapassou de forma signif icat iva as
metas pactuadas, tal fato pode indicar uma possível necessidade de
revisão tanto nas metas quanto nos indicadores.

TABELA 1

COMPARATIVO DAS METAS PROGRAMADAS E ALCANÇADAS - 2001

Indicador Peso Pactuado Realizado Grau de
Alcance

Nota Total de
Pontos

1 7 60 114 190% 10 70

2 13 100 105 105% 10 130

3 9 100 167 167% 10 90

4 7 6 7 117% 10 70

5 6 80% 100% 125% 10 60

6 6 70% 100% 143% 10 60

7 7 9 9 100% 10 70

8 7 1.100 1.100 100% 10 70

9 3.5 6 7 117% 10 35

10 3.5 4 4 100% 10 35

11 4 9 9 100% 10 40

12 2 1.230 1.303 106% 10 20

13 3 1.400 4.716 337% 10 30

14 10 7 7 100% 10 100

15 5 14 16 114% 10 50

16 7 80% 93% 116% 10 70

TOTAIS 100 17.311 28.475 164% 10 1.000

PONTUAÇÃO GLOBAL 10
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Desta forma, apresentam-se os comentários abaixo, relat ivos a cada
um dos macroprocessos constantes do relatório de 2001:

Macroprocesso 1 – Pesquisa
Este macroprocesso possui dois indicadores, sendo que a meta
definida para o primeiro obteve um crescimento de 90% em relação ao
que foi pactuado (60 unidades) e o realizado (114 unidades). Para
2002, esta meta foi repactuada para 75 unidades.

O crescimento verif icado (90%) deveu-se à inclusão de trabalhos
produzidos em anos anteriores nesta aferição, tendo em vista que o
site do IMPA-OS na internet só foi disponibil izado em 2001, conforme
informação da Diretoria da OS.

Macroprocesso 2 – Intercâmbio Científico
Este macroprocesso busca promover a interação com organizações
científ icas nacionais e internacionais. O indicador 3, que expressa o
número de visitas-mês ao IMPA de pesquisadores nacionais e
estrangeiros, teve sua meta repactuada para 2002, passando de 100
para 120, ou seja, um acréscimo de 20%.

Macroprocesso 3 – Ensino
Este macroprocesso possui quatro indicadores, sendo que três deles,
em função do número auferido em 2001, foram repactuados, conforme
estudos realizados pela Coordenação de Ensino. Os indicadores 5 e 6
também tiveram sua fórmula de cálculo revista, de forma a corrigir sua
abrangência, pois anteriormente levava em conta tanto alunos bolsistas
quanto não-bolsistas, a nova fórmula só considerará os alunos
bolsistas.

Desta forma, os indicadores deste macroprocesso foram repactuados
da seguinte forma:

Indicadores Meta Prevista Meta Repactuada
5 80% 85%
6 70% 80%
7 9 11

Macroprocesso 4 – Desenvolvimento Tecnológico
Este macroprocesso possui dois indicadores, sendo que o indicador 9
teve sua meta superada, em uma unidade, ou seja um crescimento de
17%. No caso do indicador 10, sua meta realizada foi idêntica à
programada inicialmente.
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Macroprocesso 5 – Informação Científica
Para este macroprocesso, foram listados três indicadores. Vale
ressaltar que a meta definida para o indicador 13 (número de consultas
à biblioteca), atingiu 4.716 consultas, sendo que foram inicialmente
programadas 1.400, ou seja, houve um acréscimo de aproximadamente
237%.

Nesse sentido, o IMPA-OS procedeu uma repactuação para 2002,
elevando esta meta para 4.500, o que se acredita ser um número mais
f idedigno para auferir este indicador.

Macroprocesso 6 – Desenvolvimento Insti tucional
Para este macroprocesso, que visa a promover a participação da
Instituição em programas de formação e produção de pesquisa com
avaliação por Comitês independentes, foram apresentados três
indicadores, sendo que dois deles t iveram suas metas superadas e o
outro obteve a mesma meta prevista inicialmente.

5. RECOMENDAÇÕES

AO IMPA-OS:

a) Apresentar nos próximos relatórios, além das metas previstas
no Contrato de Gestão, indicativo de meta padrão
internacional, quando pert inente a comparação;

b) Proceder a reavalição dos pesos atribuídos a cada um dos
indicadores;

c) Em relação ao indicador 3 – Número de visitas-mês ao IMPA, a
meta auferida foi de 167. Entretanto, pelo número de visitas-
mês apresentado no relatório chega-se ao total de 166, que
contém 4 pesquisadores que são do próprio IMPA-OS, e
deveriam ser subtraídos deste número, o que totaliza uma
meta realizada de 162 visitas-mês;

d) Para o indicador 5, Índice de sucesso de doutorado, é
necessário proceder a correção do total em meses de bolsa
dos alunos de doutorado admit idos em 1995, apresentado na
página 43 do Relatório de Gestão, de 470 a 474;
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AO MCT:

a) Assegurar a instalação do Comitê Técnico Científ ico – CTC
que, conforme informações do representante do MCT nesta
Comissão, deverá ocorrer no segundo semestre de 2002;

b) Encaminhar aos membros desta Comissão os adit ivos
contratuais, sempre que possível antes das reuniões de
avaliação anuais.
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6. CONCLUSÃO

Esta Comissão de Acompanhamento e Avaliação, após a análise do
Relatório Anual de 2001, entende ser imprescindível a realização de
uma reunião para se estudar mais detalhadamente os indicadores,
metas e pesos apresentados pelo IMPA-OS.

Para tanto, solicita-se a presença dos demais agentes envolvidos no
presente Contrato de Gestão (MCT e IMPA-OS), em reunião a ser
agendada, o mais breve possível, o que contribuirá para o processo de
aperfeiçoamento e consolidação do Contrato de Gestão com aquela
Instituição.

Por f im, conclui-se que, conforme metodologia de avaliação
estabelecida no Contrato de Gestão, o Inst ituto at ingiu plenamente as
metas compromissadas ao obter grau 10.

Rio de Janeiro, 12 de março de 2002.

Maria Cr ist ina de Lima Perez Marçal
MCT – Presidente - Substituta

Fernando A. B. Normando
CNPq/MCT

Gláuben Teixeira de Carvalho
STN/MF

Bruno Grossi
SOF/MP

Espartaco Madureira Coelho
SEGES/MP


