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1. Apresentação  

 
O Instituto de Matemática Pura e Aplicada foi criado em 1952, com um corpo científico 
reduzido, mas de altíssimo nível, e uma missão muito ambiciosa e bem definida: 
realizar pesquisa de vanguarda no âmbito da Matemática, formar novos pesquisadores 
e disseminar o conhecimento matemático em toda a sociedade.  
 
O sucesso do Instituto na execução desta missão é, sem dúvida, extraordinário, 
contribuindo, ao longo de sua existência de forma determinante para o 
desenvolvimento da Matemática em todo o país, além de ter assegurado forte 
presença e renome do Brasil no cenário mundial da área. 
 
Na base desse sucesso está o fato de que o IMPA sempre apostou na excelência do seu 
corpo científico, por meio dos mais rigorosos critérios na contratação de seus 
pesquisadores, bem como na seleção de seus pós-doutores e estudantes. Atualmente 
o Instituto conta com 47 pesquisadores incluindo os 5 eméritos e  2 extraordinários. 
 
Outro fator importante do sucesso do IMPA é o fato de que o Instituto sempre esteve 
aberto a ampliar o escopo de sua atuação, lançando novas iniciativas e parcerias em 
prol do avanço da Matemática no Brasil e na região, tais como o treinamento de 
professores da educação básica, a organização de olimpíadas matemáticas, o 
intercâmbio com países vizinhos, o apoio à pós-graduação brasileira e a interação com 
o setor produtivo por meio de seus laboratórios de aplicações. 
 
Deste modo, a ação do IMPA adquiriu uma amplitude, abrangência e complexidade 
que não têm paralelo entre os centros matemáticos de excelência do mundo todo. 
Cabe ressaltar que, ao mesmo tempo em que ia abrindo novas frentes de atuação, o 
Instituto soube preservar os mais elevados padrões de qualidade da sua pesquisa, 
conforme comprovam os indicadores de produção científica nas tabelas a seguir. 
 

 

  

Publicações ponderadas pelo fator de impacto - 2014 

Instituição Pesquisador Média (1) 
ISI 

Média (2) 
Mathscinet 

IMPA 43 1,77 1,81 

Princeton 36 2,76 2,83 

Berkeley 56 1,78 1,70 

Stanford 33 2,61 2,42 

Havard 19 2,28 1,97 

Cambridge 37 1,29 1,29 

MIT 44 1,97 2,07 

Paris-Orsay 131 1,05 1,09 

USP 125 0,59 0,46 

Produção Científica – média por instituição 2014  

Instituição Publicação Pesquisador Média 

IMPA 83 43 1,93 

Princeton 84 36 2,33 

Berkeley 96 56 1,71 

Stanford 65 33 1,97 

Havard 38 19 2,00 

Cambridge 46 37 1,24 

MIT 67 44 1,52 

Paris-Orsay 149 131 1,14 

USP 109 125 0,87 
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O ano de 2014 constitui um marco histórico no desenvolvimento do IMPA, pela 
coincidência de certos acontecimentos de relevância maior. Primeiramente, foi em 
agosto desse ano que o pesquisador Artur Avila do IMPA foi distinguido com a 
Medalha Fields, o mais prestigioso prêmio da Matemática, comparado ao Prêmio 
Nobel.  
 

Essa conquista, certamente a maior da ciência brasileira até hoje, é ainda mais 
significativa porque Artur Avila obteve o doutorado no próprio IMPA, em 2001. De 
fato, ele é o primeiro laureado que não só nasceu como cresceu e foi educado num 
país em desenvolvimento. Isso comprova quanto o país caminhou nas últimas décadas 
rumo ao desenvolvimento científico, e quanto o IMPA vem contribuindo para essa 
caminhada. 
 

Também em agosto de 2014, o Brasil ganhou o direito de organizar o Congresso 
Internacional de Matemáticos, ICM 2018. Esse é o evento mais prestigiado e mais 
abrangente da matemática mundial, organizado a cada 4 anos e cujas origens 
remontam ao século 19. Esta será a primeira vez que o Congresso terá lugar em um 
país do Hemisfério Sul e também a primeira vez na América Latina.  
 

A essa conquista veio somar-se a da Olimpíada Internacional de Matemática, a mais 
importante competição matemática mundial, que também terá lugar no nosso país 
pela primeira vez em 2017.  
 

A realização destes dois grandes eventos no nosso país levou o Congresso Nacional a 
aprovar a criação do Biênio da Matemática 2017–2018, por meio do Projeto de Lei 
13.358.  
 

Ainda em 2014, a qualidade da pesquisa matemática do IMPA ficou ainda mais em 
evidência no Congresso Internacional de Matemáticos realizado na Coreia do Sul. 
Nessa ocasião proferiram palestra como convidados os matemáticos pesquisadores do 
IMPA, Mikhail Belolipetsky (geometria hiperbólica), Carlos Gustavo Moreira (sistemas 
dinâmicos), Fernando Codá Marques (geometria diferencial) e Vladas Sidoravicius 
(probabilidade). Desta forma, o IMPA foi uma das instituições mundiais com maior 
número de palestrantes no Congresso.  
 

Estas vitórias assinalam de maneira cabal o progresso da Matemática brasileira, 
destacando a contribuição fundamental do IMPA e abrindo para o Instituto a porta da 
elite das instituições científicas na área.  
 

Outro acontecimento maior de 2014 foi a doação privada ao IMPA de um terreno 
adjacente àquele que o Instituto atualmente ocupa no bairro do Jardim Botânico, o 
qual permitirá a expansão substancial das instalações físicas e, por consequência, da 
sua capacidade de atuação em prol da Ciência e da Educação no Brasil. 
 

De fato, a sede atual do IMPA conta com uma área construída de 12 mil m2 e está 
totalmente ocupada pelas atividades da instituição. O projeto arquitetônico para o 
novo campus, localizado no terreno doado, foi aprovado por meio de concurso com 
júri internacional e adicionará 15 mil m2 de área construída. 
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2. Missão Institucional e Objetivos  

 
O IMPA busca alcançar os seguintes objetivos estratégicos no cumprimento de sua 
missão, os quais encontram-se previstos em seu Contrato de Gestão e seus Termos 
Aditivos assinados com o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 
- MCTIC: 
 

� Realização de pesquisas matemáticas em padrão internacional e em tópicos 
considerados de grande relevância para o avanço do conhecimento nesta área e suas 
aplicações, dando ao Brasil destacado nível de competência no setor; 
 

� Intercâmbio científico no intuito de promover a interação com cientistas e 
organizações científicas nacionais e internacionais do melhor nível; 
 

� Capacitação científica de jovens pesquisadores e professores universitários, a 
promoção da pesquisa de qualidade, a participação em projetos e programas de 
inovação científico-tecnológica e a atuação como multiplicadores desta competência; 
 

� Difusão do conhecimento matemático para propiciar acesso à comunidade brasileira 
aos progressos científicos da área e suas aplicações, em particular pela produção de 
literatura básica, que permita não só alcançar este objetivo nesta e em áreas afins do 
conhecimento, mas também despertar o interesse dos mais jovens pela Matemática; 
 

� Projetos de melhoria do ensino da Matemática em todos os níveis; 
 

� Desenvolvimento de aplicações da Matemática e tecnologias associadas por meio da 
elaboração de modelos matemáticos aplicados e da produção de softwares 
inovadores, que respondam a problemas concretos colocados pelas políticas públicas e 
pelo setor produtivo; 
 

� Articulação com outros centros nacionais para promover uma nova etapa de 
crescimento com qualidade da Matemática brasileira. 

 

3. Corpo Científico  

 
O IMPA é uma instituição de pesquisa de renome internacional em Matemática e suas 
aplicações, com um papel de vanguarda no Brasil e na América Latina, tanto pela 
excelência da sua pesquisa, como pelo seu papel na formação de jovens cientistas e na 
difusão da Matemática. Até o fim de 2016, o corpo científico do IMPA foi formado por 
47 pesquisadores. 

 
Evolução do quadro de 
pesquisadores do IMPA no 
período de vigência da 
Organização Social:  
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3.1   Áreas Científicas  

 
Atualmente o IMPA conta com dez grupos de pesquisa distribuídos pelas seguintes 
áreas: 

� Álgebra  
� Análise e  Equações Diferenciais Parciais  
� Computação Gráfica  
� Dinâmica dos Fluidos  
� Economia Matemática  
� Geometria Complexa e Folheações Holomorfas 
� Geometria Diferencial  
� Geometria Simplética 
� Otimização  
� Probabilidade  
� Sistemas Dinâmicos e Teoria Ergódica 

 

3.2   Premiações  

 
Tabela de premiações de pesquisadores no período deste relatório: 
 

Ano Pesquisador Prêmio 

2016 Henrique Bursztyn 
Prêmio Reconocimiento de la Union Matematica de Latino America y el Caribe 

(UMALCA) 2016 
2016 Jacob Palis Prêmio Fundação Conrado Wessel 2016 de Ciência 
2016 Marcelo Viana Anísio Teixeira de Educação Básica 
2016 Marcelo Viana Grande Prêmio Científico Louis D 

2016 Robert Morris 
Prêmio Reconocimiento de la Union Matematica de Latino America y el Caribe 

(UMALCA) 2016 
2016 Robert Morris George Pólya Prize in Combinatorics 
2015 Artur Avila Faz a  Diferença - Categoria Sociedade/ Ciência e Saúde 
2015 Artur Avila Prêmio TWAS-Lenovo de Ciência de 2015 
2015 Robert Morris European Prize in Combinatorics 
2014 Artur Avila Fields Medal 
2013 Artur Avila Prêmio Twas de Matemática 2013 
2013 Artur Avila Prêmio SBM 2013 

2012 Artur Avila 
Prêmio IAMP Early Career Award, concedido pela Association of Mathematical 

Physics 
2012 Augusto Q. Teixeira Prix des Annales, Annales de l'Institut Henri Poincaré - Prized papers 
2012 Fernanda Codá UMALCA Prize 2012 
2012 Fernando Codá Ramanujan Prize for Young Mathematicians from Developing Countries 

2011 Artur Avila 
Prêmio Michel Brin patrocinado pelo Center for Dynamics and Geometry da  

Universidade Penn State 
2011 Augusto Q. Teixeira ETH Medal 
2011 Fernando Codá TWAS-ROLAC Young Scientist Prize, TWAS. 

2010 
Carlos Gustavo 

Moreira 
Prize in Mathematics, TWAS 2010 

2010 Jacob Palis Faz Diferença - Categoria Ciência/História 
2010 Jacob Palis Balzan Prize in Mathematics, Balzan Foundation. 

2010 
Luiz Carlos Pacheco 

Velho 
2nd Prize M.Sc. Dissertation Award, "Esquema Híbrido para Mapas de 

Iluminacao", Aldo Zang (supervisor), CLEI UNESCO 
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4. Resumo das Principais Realizações  

 
O IMPA tem assumido posição de vanguarda na área de Matemática atuando de forma 
decisiva na formação de pesquisadores e docentes universitários de alto nível. Os 
mestres e doutores formados pelo IMPA estão distribuídos nas diversas instituições de 
ensino do país e da América Latina, contribuindo para melhorar a competência 
nacional em Matemática e suas Aplicações, tanto em termos de pesquisa como no 
ensino universitário (graduação e pós-graduação).  
 
Dentre as principais realizações do IMPA entre 2010 – 2016, podemos citar: 
 
 

4.1   Intercâmbio Científico 

 
Uma das atividades importantes diretamente vinculada à realização de pesquisa 
avançada em Matemática é o intercâmbio científico da Instituição. Desde sua criação o 
IMPA caracterizou-se como uma instituição aberta à colaboração científica com outros 
países. Fazem parte do folclore da Instituição contribuições matemáticas importantes 
realizadas por matemáticos estrangeiros visitando o IMPA, bem como inúmeros 
trabalhos conjuntos realizados com nossos pesquisadores. O IMPA favorece essa 
interação nos dois sentidos. Por um lado a Instituição estimula a mobilidade dos seus 
pesquisadores permitindo, por exemplo, que durante três meses do ano possam visitar 
outras instituições do exterior. Por outro lado, o IMPA mantém um intenso programa 
de visitantes oriundos de outras instituições, do país ou do exterior. 
 
No período de 2010–2016, o IMPA 
recebeu um total de 2287 visitas-mês de 
pesquisadores de outras instituições 
nacionais e do exterior, conforme 
indicado no gráfico ao lado. Boa parte 
destas visitas enquadra-se em programas 
das agências de fomento do Brasil e do 
exterior, em programas especiais do 
IMPA tais como, programas temáticos, 
conferências magnas, etc., bem como em 
muitos acordos internacionais. 
 
Além disso, o IMPA tem uma forte colaboração com a França, como pode se ver nos 
programas abaixo: 
 

� O Acordo Brasil–França em Matemática, que movimenta mais de 40 matemáticos por 
ano em visitas a ambos os países; 

� O acordo com a Universidade de Paris, 6 por meio do qual professores dessa 
universidade realizam sua carga docente ministrando cursos de suas áreas no IMPA, 
sem custos para o Instituto; 

� Acordos que envolvem também o intercâmbio de alunos, tais como os celebrados com 
a École Polytechnique e com a École Normale Supérieure de Paris. 
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Cabe ressaltar também o fato do IMPA ser a única Unidade Mista Internacional do 
CNRS francês no Brasil. A classificação como Unidade Mista Internacional credencia a 
Instituição a receber até cinco pesquisadores visitantes franceses por ano, sem custos 
para o IMPA. 
 
No período de 2010-2016 o IMPA recebeu 13 pesquisadores nessa modalidade. No ano 
de 2016, por proposta do Diretor, a UMI passou a se chamar UMI Jean-Christophe 
Yoccoz – CNRS/IMPA, em homenagem ao matemático francês e pesquisador honorário 
do IMPA, ganhador da Medalha Fields em 1994, falecido em 3 de setembro deste ano. 
 
Muitos outros acordos existem para garantir uma ampla mobilidade dos nossos 
pesquisadores e de seus colaboradores. A maior parte desse intercâmbio é custeado 
por instituições do exterior ou por agências de fomento.  
 
 

4.2   Pesquisador Visitante Especial 

 
Recentemente foi criada uma nova modalidade de posição de pesquisador, intitulada 
Visitante Especial, que prevê a presença no IMPA de renomados matemáticos por 
períodos contínuos de pelo menos três meses. Já usufruíram desse programa os 
professores Harald  Helfgott em 2015  e Etienne  Ghys em 2015 e  2016.  
 

4.3   Conferências Magnas  

 
Outra atividade de grande repercussão na comunidade matemática brasileira é o 
Programa das Conferências Magnas, que já contou com a presença de sete 
distinguidos matemáticos no período de 2010-2016: 
 
Em 2012 Professores David Mumford, da Universidade de Brown, Medalha Fields 
1974, que além do IMPA visitou a Universidade Federal da Bahia, e Cedric Villani do 
Institute Henri Poincaré, Medalha Fields 2010. 
 
Em 2013, Professores Wendelin Werner, da Ecole Normale Supérieure, Paris, Medalha 
Fields 2006 e Elon Lindenstrauss da Hebreu Univ. of Jerusalem, Medalha Fields 2010 
 
Em 2014, Professor Vaughan Jones, da University of California, Berkeley, Medalha 
Fields 1994, Etienne Ghys, Ecole Normale Superieure de Lyon, Plenarista ICM 2006 e 
Pierre Louis Lions, Collège de France, Medalha Fields 1994. 
 
As conferências são transmitidas ao vivo pela internet, via o site do IMPA, atingindo 
uma grande audiência. Os conferencistas também são convidados a proferirem 
palestras em outros centros nacionais. 
Inicialmente, este programa foi financiado por meio de doação de João Moreira Salles 
e está agora sendo incorporado ao orçamento do IMPA. 
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4.4   Programa de Pós-Doutorado  

 
O IMPA conta de longa data com um vigoroso Programa de Pós-Doutorado, que lhe 
permite contar com a contribuição de jovens pesquisadores muito talentosos, 
nacionais e estrangeiros, os quais também se beneficiam muito com o ambiente 
científico do Instituto para o desenvolvimento de suas carreiras científicas. 
 

Assim, no período de  2010–2016, o 
IMPA recebeu um total de  2706 visitas-
mês de jovens doutores, conforme 
mostra o gráfico ao lado. 
 
Um aspecto importante do crescimento 
desta atividade é o Programa de Pós-
Doutorado de Excelência, por meio do 
qual o IMPA seleciona jovens doutores 
do mais alto nível, do Brasil e do 
exterior, para visitas de dois anos ao 
IMPA ou a outro centro de pós-
graduação em Matemática numa 
universidade brasileira. 

 
Este novo programa, patrocinado pela CAPES, tem tido uma demanda muito forte, 
conforme ilustra o gráfico abaixo. 
 

 
 
Evolução da demanda do Programa de Pós–Doutorado de Excelência, no ano de 2010 
foram abertas 6 vagas e nos anos seguintes 4 vagas. 
 
 
Até o momento já foram selecionados cerca de 70 Pós-Doutores de Excelência para o 
IMPA ou outras instituições, dos quais 12 se fixaram posteriormente no Brasil por meio 
de concursos para professor nas nossas universidades. Desta forma, o IMPA contribui 
para o fortalecimento e a renovação da comunidade matemática brasileira como um 
todo. 
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118 119

2010 2011 2012 2013 2014



 
13 

4.5  Reuniões Científicas  
 

O IMPA realiza uma média de 12 reuniões 
científicas internacionais a cada ano, incluindo 
vários congressos de âmbito mundial. A evolução 
desta atividade durante a década de 2010 – 2016 
está descrita no gráfico ao lado. 
 
 
 
 

4.6   Programas Temáticos 

 
Outra atividade criada recentemente nesse período foram os Programas Temáticos do 
IMPA, com duração variável entre dois e seis meses, focalizando importantes áreas 
específicas de pesquisa e workshops, palestras e minicursos dirigidos a alunos de pós-
graduação provenientes de diversas regiões do país. 
 
Estas atividades, cuja organização é aberta à comunidade matemática brasileira 
mediante chamada pública, vêm se integrando ao calendário regular do Instituto 
desde 2011, com o apoio da CAPES e do MCTIC, com uma média de dois programas 
temáticos organizados a cada ano. Já foram realizados 9  programas temáticos entre 
2011 e 2016: 
 

� 2016 
Fronteiras de Leis de Conservação e de Escoamento em Meios Porosos 
Análise Variacional Estocástica - SVAN 2016 
 
� 2015 
Current Trends in Analysis and Partial Differential Equations 
Programa Temático em Geometria Algébrica 
 
� 2014 
Teoria da Probabilidade e Mecânica Estatística Rigorosa 
Dinâmica dos fluidos incompressíveis / Incompressible Fluid Dynamics 
 
� 2013 
Dynamics Beyond Uniform Hyperbolicity 
 
� 2011 
Trimester Program on Computational Manifolds and Applications 
Analysis and Inverse Problems in the Applied Sciences 
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4.7   Colóquio de Matemática 

 
O Colóquio é o evento mais importante do calendário nacional da Matemática, 
contando com centenas de participantes. Ele vem sendo realizado a cada dois anos 
desde 1957, normalmente na última semana do mês de julho dos anos ímpares. Desde 
1987 ele tem lugar na própria sede do IMPA. A sua programação inclui uma grande 
diversidade de atividades para um público muito amplo, desde estudantes da 
graduação brasileira até pesquisadores de renome internacional: palestras plenárias, 
palestras de divulgação, sessões temáticas, minicursos, oficinas, etc.  
 
Um ponto muito importante é que, desde a primeira edição, é obrigatório que os 
professores de cada minicurso escrevam um texto com o conteúdo do mesmo, que 
possa ser oferecido aos alunos participantes. Vários destes textos evoluíram 
posteriormente para livros publicados pelas melhores editoras internacionais. Desta 
forma, o Colóquio também tem dado uma contribuição muito importante à 
constituição de uma literatura matemática brasileira. 
 
No período de 2010 – 2016 já foram realizados 3 colóquios, com a participação de 637 
em 2011, 602 em 2013  e 786 em 2015, entre pesquisadores, alunos de mestrado, 
doutorado e pós-doutorado, alunos de graduação e outros. 
 
A organização do Colóquio continuará sendo uma atividade prioritária do IMPA. 
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5. Pós-Graduação  

 
O IMPA é o mais importante centro latino-americano de ensino pós-graduado em 
Matemática. O seu Programa de Pós-Graduação, sempre avaliado pela CAPES com a 
nota máxima, é responsável pela formação de professores que atuam em grande 
número de universidades em todo o Brasil e no exterior. 
A Pós-Graduação desenvolve-se nos níveis de mestrado (acadêmico e profissional)  e 
doutorado. No mestrado, o estudante adquire cultura básica que lhe permite ensinar 
qualquer disciplina de Matemática no nível de graduação e exercer atividades 
profissionais que requerem 
aplicações da Matemática a 
problemas técnicos e científicos. 
O doutorado tem por finalidade a 
formação de pesquisadores 
ativos que contribuam para o 
desenvolvimento global da 
Matemática no nosso país e na 
região.  
 
O Programa de Pós-Graduação já 
formou 780 mestres e 450 
doutores, oriundos de quase toda 
a América Latina e de países da 
Europa, Asia e Africa. 
 
No período de 2010 a 2016, o 
IMPA formou 126 doutores e 118 
mestres.  Esses doutores atuam 
em 18 países, como mostra o 
gráfico ao lado. 
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5.1   Mestrado Profissional – PROFMAT 

 
Em 2011, o IMPA apoiou a criação do PROFMAT–Programa de Mestrado Profissional 
em Matemática em Rede Nacional. Trata-se de um programa de mestrado 
semipresencial, com oferta nacional, coordenado pela SBM–Sociedade Brasileira de 
Matemática e realizado por uma rede de Instituições de Ensino Superior, no contexto 
da Universidade Aberta do Brasil (UAB), o qual visa atender professores de 
Matemática do ensino básico, especialmente nas escolas públicas, que busquem 
aprimoramento em sua formação profissional. 
 
Durante os 5 anos de funcionamento do PROFMAT, o IMPA teve 1279 candidatos para 
um total de 190 vagas. Foram admitidos 182 alunos, sendo 149 como bolsistas. Até o 
momento já se formaram no IMPA 115 mestres e atualmente existem 23 alunos ativos. 
Em 2016 o IMPA decidiu não abrir mais turmas. 
 
 

5.2   Programa de Alunos e Visitantes  

 
A partir de 2008, o IMPA criou o 
Programa de Alunos Visitantes, que 
possibilita a visita ao IMPA de alunos 
de outras instituições, sobretudo das 
melhores instituições do exterior, ou 
alunos com atuação de destaque em 
olimpíadas brasileiras e internacionais. 
Essas visitas podem ter apoio 
financeiro do IMPA e têm duração de 
1 a 12 meses. 
 
No período de 2010 a 2016 o IMPA já 
recebeu 102 alunos visitantes. 
 

5.3   Programa de Verão 

 
Há mais de meio século acontece anualmente no IMPA o Programa de Verão. Durante 
os meses de janeiro e fevereiro são oferecidas atividades para pesquisadores e alunos 
de outras instituições, paralelamente à programação regular do Instituto. São 
ministrados cursos, minicursos e seminários nos níveis de iniciação científica, mestrado 
e doutorado, cujos temas abrangem diversas áreas da Matemática. O Programa de 
Verão é gratuito e aberto a todos os alunos que queiram se matricular nele. 
 
Este programa visa a busca de novos talentos matemáticos entre os  jovens estudantes 
e o intercâmbio entre alunos e pesquisadores dos vários cursos de pós-graduação em 
Matemática existentes no país. Ele conta com a participação de 600 a 700 alunos a 
cada ano. Os participantes são selecionados entre candidatos de todo o Brasil e 
também de outros países, sobretudo da América Latina. 
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6. Disseminação da Matemática 

 
Além do excelente desempenho do IMPA na pesquisa matemática, destacam-se 
também as iniciativas destinadas a disseminar a Matemática. Estas são: 
 

6.1   Publicação de Livros e Vídeos  

 
Uma das atividades em destaque é a difusão de conhecimentos de vanguarda por 
meio da elaboração e produção de textos e vídeos matemáticos de caráter e objetivos 
diversos, com o intuito de formar uma literatura brasileira específica de alto padrão. 
Diversas séries de publicações do IMPA são utilizadas pelas universidades como 
referência bibliográfica em seus cursos de pós-graduação e mesmo de graduação. 
Destacam-se os livros do Projeto Euclides e as Coleções Matemática Universitária e 
Matemática e Aplicações. A existência de uma literatura matemática brasileira, além 
de facilitar a tarefa de aprendizagem, constitui um estímulo às jovens vocações de 
pesquisadores. Entre 2010 e 2016 foram distribuídos mais de 130.000 volumes dessas 
três coleções no País. 
 
As séries de publicações produzidas no Instituto são referências bibliográficas 
obrigatórias das universidades e cursos de pós-graduação do Brasil e da América 
Latina. Vários livros publicados pelo IMPA ultrapassaram fronteiras e foram traduzidos 
para outros idiomas como o inglês, alemão, russo e, em particular o espanhol. Esse 
fato fortalece o impacto das publicações do IMPA em toda a América Latina. 
 
A produção de uma literatura matemática brasileira levou a edição de 450 livros entre 
edições e reedições e são de uso intensivo nas universidades brasileiras e do exterior. 
 
Em 2010 iniciaram-se as gravações dos cursos regulares do IMPA do seu Programa de 
Pós-Graduação os quais foram disponibilizados na página web, com excelente 
receptividade. Esse programa deverá continuar, dada a sua importância para a 
disseminação da matemática. O Instituto mantém um programa de gravação de vídeos 
de conferências e eventos com um acervo de 4198 títulos.  
 

6.2  Olimpíada Brasileira de Matemática – OBM 

 
Criada em 1979, a Olimpíada Brasileira de Matemática tem por objetivos estimular o 
estudo da matemática, contribuir para a melhoria do ensino no país, identificar e 
apoiar estudantes com talento para a pesquisa científica e selecionar e preparar as 
equipes brasileiras que participam das diversas competições internacionais de 
matemática. 
 
A competição atinge mais de 500 mil estudantes do ensino fundamental e médio em 
cerca de quatro mil escolas da rede pública e privada de ensino em todo o país. 
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44.717 44.691

46.728
47.145

46.711

47.580 47.474

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Escolas Inscritas

A OBM é uma iniciativa conjunta do IMPA e da SBM–Sociedade Brasileira de 
Matemática, com o apoio do MCTIC por intermédio do CNPq, do MEC por intermédio 
da CAPES, da ABC e do INCTMat. 
 
A partir de 2016 o IMPA assumiu a responsabilidade de assegurar, sempre que 
possível, a presença brasileira nas mais importantes competições escolares da 
área, tais como a International Mathematical Olympiad, a Olimpíada Ibero-Americana 
de Matemática e a Romanian Master in Mathematics oferecendo, 
ademais, treinamento aos alunos que representam o país nessas competições. 
 
Cabe ressaltar que em 2016 a seleção brasileira na International Mathematical 
Olympiad, realizada em Hong Kong, alcançou o seu melhor lugar em 57 anos de 
participação no certame: na pontuação geral por equipes, o Brasil ficou em 15ª lugar, 
com cinco medalhas de prata e uma medalha de bronze. 
 

6.3  Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas – OBMEP 

 
A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) é uma atividade 
do IMPA, voltada para o Ensino Médio e Fundamental. Promovida com recursos do 
MEC e do MCTIC e apoiada pela Sociedade Brasileira de Matemática, a OBMEP foi 
criada em 2005 com o objetivo de estimular o estudo da matemática nas escolas 
públicas e de revelar talentos.  
 
A OBMEP busca sempre alcançar o maior número de municípios do Brasil, de modo a 
ter uma ampla participação nacional em cada uma de suas edições, com o objetivo de 
incentivar o estudo da matemática, encontrar talentos e contribuir para a educação 
básica. Em sua última edição, em 2016, contou com a participação de alunos de mais 
de 5.544 municípios diferentes do Brasil.  
 
O Projeto começou em 2005, com a participação de pouco mais de 10,5 milhões de 
alunos inscritos e hoje trabalha com a meta de 17 milhões de alunos.  
 

Quanto ao número de escolas inscritas, 
para o mesmo período de 2010 a 2016, 
temos inicialmente o total de 44.717 
unidades em 2010, seguido de um 
aumento para 46.728 em 2012, e 
47.145 em 2013. A maior participação 
aconteceu em 2015, com 47.580 
escolas, tendo havido uma ligeira 
queda para 47.474 escolas em 2016. O 
aumento da adesão das escolas 
durante o período é consequência da 
linha de ações de divulgação 

promovidas pela OBMEP, além do trabalho colaborativo com as secretarias municipais 
e estaduais de educação. As ações incluem envio de kit de divulgação, com 
informações gerais sobre o projeto (cartaz, Folder e calendário) para o público–alvo: 
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todas as escolas públicas da base de dados do MEC/INEP que atendem do 6º ano do 
Ensino Fundamental ao último ano do Ensino Médio (60.867 escolas); envio eletrônico 
de circulares às escolas que têm e-mail (e para os professores de matemática 
cadastrados), com orientações sobre as inscrições e as demais etapas da olimpíada.  
 
Esse alcance reflete na vida escolar de pequenos municípios, estimulando o 
desenvolvimento do estudo da matemática conforme já demonstrado em estudos 
feitos sobre a OBMEP, disponíveis na página: http://www.obmep.org.br/estudos.htm. 

 
 
 

6.4   Formação de Professores – PAPMEM 

 
O Programa de Aperfeiçoamento para Professores de Matemática do Ensino Médio 
(PAPMEM) é oferecido pelo IMPA desde 1991. Trata-se de cursos intensivos de curta 
duração, nos meses de janeiro e julho, direcionados a professores de Matemática do 
Ensino Médio atuantes em todas as Unidades Federativas, os quais são retransmitidos 
para 65 outras instituições, em parceria com a Rede Nacional de Pesquisa. 
 
Participando do programa, os professores adquirem maior competência para executar 
seu trabalho, pois têm a oportunidade de dirimir dúvidas sobre os assuntos abordados 
e sobre os temas dos livros adotados, fazendo perguntas diretamente aos professores 
do curso no Rio de Janeiro. Além disso, aprendem a melhor forma para abordar e 
conduzir suas aulas. Isso fica demonstrado no crescente interesse dos professores, 
evidenciado pelas centenas de inscrições a cada ano, e nos pedidos de instituições de 
ensino superior para participarem do PAPMEM, atestando a qualidade do programa. 
 
Além disso, conforme mencionado anteriormente, desde 2011 o IMPA participa de 
modo muito ativo no Programa de Mestrado Profissional em Matemática em Rede 
Nacional (PROFMAT). 
 
 

7. Matemática Aplicada e Industrial  

 
A Matemática Aplicada no IMPA desenvolve-se especialmente nos Laboratórios de 
Dinâmica de Fluidos (FLUID), de Computação Visual e Mídias Iterativas (VISGRAF) e de 
Análise e Modelagem Matemática nas Ciências Aplicadas (LAMCA). O desempenho 
desses grupos tem sido excepcional, como pode ser apreciado na descrição feita a 
seguir, fruto das iniciativas pessoais dos seus pesquisadores utilizando-se de recursos 
externos provenientes de empresas e convênios. 
 
O IMPA possui um ambiente computacional bem estruturado e conectado à Internet, 
utilizado por pesquisadores, funcionários, alunos e visitantes, para realização das suas 
atividades. Possui 3 laboratórios de matemática aplicada, com recursos 
computacionais próprios: o Laboratório de Dinâmica dos Fluidos – FLUID, o Laboratório 
de Visão e Computação Gráfica – VISGRAF e o Laboratório de Análise e Modelagem 
Matemática em Ciências Aplicadas – LAMCA.  
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8. Infraestrutura 

 
O IMPA passou recentemente por uma grande renovação na infraestrutura de redes e 
serviços ligados à informática. Nos últimos anos, saímos de 3 equipamentos centrais 
de rede de grande porte para 6 equipamentos de grande porte e mais 6 de médio 
porte usados para atender exclusivamente aos servidores. Eram cerca de 300m de 
fibra óptica ligando os 3 equipamentos originais e agora são cerca de 4.5km de fibras 
ópticas que interligam de forma redundante 8 localidades do IMPA, sendo 4 
equipamentos centrais de distribuição de rede, 4 laboratórios de pesquisa e um 
equipamento principal de última geração. Isso fez com que a rede interna – 
interligação dos equipamentos centrais chamado de backbone – passasse de uma 
velocidade de 1Gbps para 20Gbps. Hoje temos mais de 650 pontos de rede de 1Gbps 
criados a partir da instalação de mais de 21km de novos cabos. 41 equipamentos de 
baixa qualidade foram substituídos por módulos de alta capacidade instalados 
diretamente nos equipamentos centrais. Com isso todos as estações de trabalho são 
atendidas diretamente por esses equipamentos melhorando de forma expressiva o 
acesso à rede de dados e voz (VoIP) por parte dos usuários. Em 2011, foi construído 
um novo Datacenter com área útil de 80m2, dotado de refrigeração de precisão em 
redundância, garantindo assim máxima eficiência e capacidade de refrigeração e 
também um novo sistema de distribuição elétrica.  
 
O IMPA encontra-se conectado a RedeComEP – Rede Comunitária de Ensino e 
Pesquisa, através de dois links de 1Gbps e com o provedor de conectividade Level3, 
através de um outro link de 1Gbps se conectando ao PoP-Rio/RNP. Com isso, o IMPA 
possui conectividade através de 3 links redundantes de 1Gbps. 
 
Além disso, o IMPA disponibiliza uma rede Wi-Fi de uso público que atende aos alunos, 
funcionários e visitantes.   
 
O IMPA possui também uma estrutura de gravação e transmissão em tempo real, via 
internet, dos eventos, cursos e seminários realizados nos seus 3 auditórios. Tal 
estrutura, por exemplo, vem sendo amplamente utilizada no Curso de 
Aperfeiçoamento de Professores de Matemática do Ensino Médio (PAPMEM), para 61 
instituições espalhadas pelo país.  
 
Por último, ao longo desses últimos anos, o IMPA também se utilizou de editais de 
infraestrutura da FINEP e FAPERJ para melhorar os seus ambientes computacionais 
dedicados à ensino e pesquisa. 
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9. Recursos Financeiros 

 
Para o cumprimento das metas pactuadas no Contrato de Gestão, foi firmado através 
de Termos Aditivos anuais o valor total de R$ 517.824.000,00 (quinhentos e dezessete 
milhões, oitocentos e vinte e quatro mil reais), para o período de 2010 a 2016. 
  
O quadro a seguir demonstra a diferença entre os recursos pactuados para o período 
de 2010 a 2016 e os efetivamente concedidos ao IMPA. 

            
 (Em milhares de Reais) 

 
ORÇAMENTO 

 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
T O T A L 

 
PACTUADO 

 

 
59.426 

 

 
67.113 

 

 
73.498 

 

 
80.582 

 

 
88.775 

 

 
97.394 

 
89.186 

 
555.974 

 

 
REPASSADO 

 
51.220 

 
54.936 

 

 
65.344 

 

 
79.933 

 

 
82.403 

 

 
94.802 

 

 
89.186 

 

 
517.824 

 

  
As diferenças apuradas entre o repassado e o pactuado se devem aos ajustes no 
orçamento do Contrato de Gestão após a aprovação da Lei Orçamentária Anual  e ao 
contingenciamento de recursos estabelecidos pelo órgão supervisor e pelo órgão 
interveniente ao Contrato de Gestão.  
 
No período de 2010 a 2016 houve a interveniência do Ministério da Educação - MEC ao 
Contrato de Gestão, que passou a aportar recursos de forma direta, sem a necessidade 
de descentralização orçamentária ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e 
Comunicações – MCTIC. Esta interveniência foi fundamental para a articulação de 
novas estratégias e para o planejamento dos recursos destinados às atividades de 
cunho científico e educacional. Neste período houve ainda o aporte de recursos ao 
orçamento do IMPA através do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico – FNDCT.  
 
O quadro abaixo demonstra a origem dos recursos pactuados nos Termos Aditivos do 
Contrato de Gestão do IMPA: 

  

 (Em milhares de Reais) 

ORIGEM 
DETALHAMENTO DOS RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

CGOS/MCTIC 24.720 24.720 13.749 79.933 81.403 38.088 56.686 

FNDCT 8.500 9.700 51.595 - - 30.214 - 

FNDE/MEC 18.000 20.516 - - 1.000 26.500 32.500 

TOTAL 51.220 54.936 65.344 79.933 82.403 94.802 89.186 
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A diferença entre o orçamento previsto e o pactuado foi atenuada através da captação 
de recursos com as agências de fomento, com destaque para os convênios firmados 
com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Capes, que 
tinham por objetivos: o apoio à pós-graduação brasileira; o apoio ao Programa de 
Aperfeiçoamento de Professores de Matemática do Ensino Médio e o apoio ao 
Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional – PROFMAT. 
 
Os convênios celebrados com a Capes no período de 2010 a 2016 foram responsáveis 
por um incremento de R$ 81 milhões ao orçamento do IMPA. 
 
Para o próximo ciclo do contrato de gestão o cumprimento de um cronograma de 
repasses de recursos pré-estabelecido é a solução para a manutenção das atividades 
desenvolvidas pelo IMPA, de forma a permitir um melhor planejamento das 
contratações de pesquisadores, das aquisições de materiais e serviços na execução da 
atividade fim e do investimento em novas atividades e na construção do novo campus. 
 
Os quadros abaixo demonstram o cronograma com que os recursos foram repassados 
no período de 2010 a 2016, impactando diretamente no saldo disponível ao final de 
cada exercício, fundamentais para o planejamento das atividades: 
 
 

(Em milhares de Reais) 

Fonte Mês 
HISTÓRICO DOS VALORES REPASSADOS VIA CONTRATO DE GESTÃO 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

MCTIC Jan 
 

1.800 
 

   1.286 

 
Fev 

 
1.200 9.700    5.000 

 
Mar 

  
    1.000 

 
Abr 

  
    8.822 

 
Mai 

 
5.500     2.000 

 
Jun 

  
12.194  6.000  3.000 

 
Jul 6.195 

 
 8.840 7.840  2.000 

 
Ago 1.032 8.260  3.800 10.000  8.000 

 
Set 1.032 1.032  7.600 4.000  13.500 

 
Out 1.033 1.033  7.600   8.500 

 
Nov 1.033 

 
    5.000 

 
Dez 2.065 2.065 1.355    36.166 

Total MCTIC 
 

12.390 20.890 23.249 27.840 27.840 0,00 94.774 
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Outras fontes Jan 2.700 
 

  17.364 1.000 7.714 

(MEC, Capes, 
FNDCT) 

Fev 
  

    10.000 

Mar 
  

   9.270  

 
Abr 1.541 

 
    11.500 

 
Mai 

 
5.000      

 
Jun 

 
3.665      

 
Jul 12.330 3.665      

 
Ago 

 
20.516     6.500 

 
Set 18.000 

 
20.000   5.000 11.000 

 
Out 

  
18.496 17.364 31.500 10.000 5.000 

 
Nov 

  
13.099 17.364 12.793 5.000 5.000 

 
Dez 

  
   7.500 5.000 

Total outras 
fontes  

34.571 32.846 51.595 34.728 61.657 37.770 61.714 

Total Geral 
 

46.961 53.736 74.844 62.568 89.497 37.770 156.488 

 

 
 
O saldo financeiro de recursos do Contrato de Gestão ao final de cada exercício reflete 
a Reserva Técnica Financeira do IMPA para o custeio das atividades por um período 
de até 8 meses e a Reserva para Contingências Trabalhistas. 
 

(Em milhares de Reais) 

SALDO 
FINANCEIRO 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Em 30/06 3.732 22.302 19.275 15.490 25.452 31.954 32.998 

Em 31/12 19.158 21.701 38.971 32.838 48.930 14.302 90.468 

 

Além dos recursos pactuados nos termos aditivos ao contrato de gestão, foram 
captados recursos com instituições públicas e privadas através das modalidades de 
convênio, de patrocínio ou doação com encargos, para a realização da Olimpíada 
Brasileira de Matemática das Escolas Públicas – OBMEP, conforme quadro abaixo: 
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RECURSOS RECEBIDOS PARA A REALIZAÇÃO DA OLIMPÍADA BRASILEIRA DE 
MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS – OBMEP 

(Em milhares de reais) 

  
Contrato de 

Gestão   
Instituto 
Lemann   

Instituto 
TIM   CAPES*   CNPq**   Total 

2010 30.330 
 

- 
 

- 
 

- 
 

3.600 
 

33.930 

2011 32.845 
 

- 
 

- 
 

- 
 

3.840 
 

36.685 

2012 39.742 
 

- 
 

- 
 

- 
 

3.840 
 

43.582 

2013 48.300 
 

- 
 

- 
 

6.638 
 

5.400 
 

60.338 

2014 45.500 
 

- 
 

930 
 

8.802 
 

7.200 
 

62.432 

2015 29.730 
 

200 
 

1.440 
 

4.436 
 

7.200 
 

43.006 

2016 73.740 
 

90 
 

1.418 
 

5.989 
 

7.200 
 

88.437 

TOTAL 300.187 
 

290 
 

3.788 
 

25.865 
 

38.280 
 

368.410 

% 81,48% 
 

0,08% 
 

1,03% 
 

7,02% 
 

10,39% 
 

100% 

 

 
* os recursos oriundos da CAPES referem-se à concessão de bolsas ao corpo docente da OBMEP e 

fomento através de auxílio à pesquisa para as atividades do Programa Oficinas de Formação - PROF e do 

Programa "OBMEP na Escola". 

** os recursos oriundos do CNPq referem-se à concessão de bolsas aos alunos do Programa de Iniciação 

Científica Júnior. 
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10.   Desempenho de Indicadores  

 
� Macroprocesso de Pesquisa 

 
 
INDICADOR 1: Número de artigos publicados no ano em revistas de circulação 
internacional de alto padrão científico com corpo de pareceristas. 
 

 
 
INDICADOR 2: Número de artigos publicados ou aceitos para publicação em revistas de 
circulação internacional e alto padrão científico, com corpo de pareceristas. (2010-
2015) 
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A partir de 2016 esse indicador sofreu alteração, de acordo com a tabela abaixo: 
 

DESCRIÇÃO UNI PESO Contratada Realizada 

2) Número médio de artigos publicados no ano por 
cada pesquisador em revistas de circulação 
internacional e alto padrão científico, com corpo de 
pareceristas. 

U 8 1,8 2,43 

 
 
INDICADOR 3: Proporção de pesquisadores com  Bolsa de Produtividade do CNPq. 
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� Macroprocesso Intercâmbio Científico  
 
INDICADOR 4: Número de visitas-mês ao IMPA de pesquisadores nacionais e 
estrangeiros. 
 

 
 
 
 
INDICADOR 5: Número de visitas-mês ao IMPA de estagiários de pós-doutorado. 
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INDICADOR 6:  Número de reuniões científicas do IMPA. 
 

 
 
 
 

� Macroprocesso Ensino  
 
INDICADOR 7: Índice de sucesso do doutorado - programa de 4 anos (quantidade de 
títulos concedidos a bolsistas nos 4 últimos anos, multiplicado por 48 e dividido pelo 
número de meses de bolsas concedidas nos quatro anos precedentes à obtenção do 
grau). 
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INDICADOR 8:  Índice de sucesso do mestrado - programa de 2 anos (quantidade de 
títulos concedidos a bolsistas nos 2 últimos anos, multiplicado por 24 e dividido pelo 
número de meses de bolsas concedidas nos dois anos precedentes à obtenção do 
grau). 
 

 
 
 
INDICADOR 9: Número de doutores formados anualmente; média dos últimos três 
anos. 
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INDICADOR 10: Número de participantes do Colóquio Brasileiro de Matemática 
(realizado nos anos ímpares). 
 
 

 
 

� Macroprocesso Desenvolvimento Tecnológico  
 
INDICADOR 11: Número de protótipos e Softwares produzidos ou aperfeiçoados 
(novas versões). 
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INDICADOR 12: Número de publicações técnico-científicas e/ou patentes resultantes 
de Projetos. 
 

 
 

� Macroprocesso Informação Científica  
 
INDICADOR 13: Número de títulos publicados (livros de graduação e pós-graduação). 
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INDICADOR 14: Número de livros e assinaturas de revistas incorporadas ao acervo 
bibliográfico do IMPA. 
 

 
 

� Macroprocesso de Desenvolvimento Institucional 
 
INDICADOR 15: Nota da CAPES (avaliação a cada 3 anos) 
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INDICADOR 16: Número de projetos de pesquisa e convênios de cooperação, vigentes 
e aprovados por concorrência ou mérito. 
 

 
 
INDICADOR 17*: Percentagem de recursos do contrato de gestão utilizados na gestão 
do pessoal administrativo e cargos gerenciais (Este indicador foi implementado a partir 
do Relatório de Gestão Semestral 2016). 
 

DESCRIÇÃO UNI PESO Contratada Realizada 

17) Percentagem de recursos do contrato de gestão 
utilizados na gestão de pessoal administrativo  e 
cargos gerenciais. 

% 5 40% 18% 
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� Macroprocesso de Disseminação da Matemática 
 
INDICADOR 18: Número de alunos inscritos na Olimpíada Brasileira de Matemática das 
Escolas Públicas – OBMEP. (antigo indicador 17) 

 
 
INDICADOR 19: Custo máximo por aluno da realização das 2 fases da prova da OBMEP. 
(Este indicador foi implementado a partir do Relatório de Gestão Semestral 2016) 
 
 

DESCRIÇÃO UNI PESO Contratada Realizada 

19) Custo máximo por aluno da realização das 2 fases 
da prova da OBMEP. 

R$ 5 2 1,42 

 
 
INDICADOR 20: Número de acessos ao portal de vídeos da OBMEP. (Este indicador foi 
implementado a partir do Relatório de Gestão Semestral 2016) 
 
 

DESCRIÇÃO UNI PESO Contratada Realizada 

20) Número de acessos ao portal de vídeos da 
OBMEP. 

U 
MI 

5 1 2,7 

  



 
35 

 
11.   Gestão de Pessoal 

 
O modelo de Organização Social permitiu uma programação equilibrada, num ritmo 
adequado, de novas contratações de pesquisadores e tecnologistas, já que elas podem 
ser previstas nos orçamentos anuais da Instituição. 
 
A partir de 2001 iniciou-se um processo de novas contratações por concurso, que 
permitiu no período de 2010- 2016, a contratação de 11 pesquisadores. Em 2016 
tínhamos 10 pesquisadores cedidos em condições de se aposentar por tempo de 
serviço. 
 
De acordo com o planejamento estratégico da Instituição deverão ser contratados, até 
2022, 12 pesquisadores.  Nessa ocasião a Instituição terá condições de programar um 
crescimento real, fortalecendo-se as áreas existentes e introduzindo-se novas áreas. 
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12.   Perspectiva 

 

O IMPA deverá acentuar seu relevante papel para a Matemática e a Ciência brasileira. 
O impacto de suas atividades tem sido no Brasil muito importante.  É natural então 
que o IMPA seja chamado a colaborar ainda mais no processo de crescimento da 
atividade matemática nacional, em especial no incremento do número de áreas da 
estratégicas para o país, em particular com o crescimento progressivo e parcimonioso 
do seu próprio corpo científico, e no apoio a mecanismos que estimulem esse 
crescimento nas nossas universidades.  
 
Assim, para o período 2017–2022, o IMPA apresenta um Plano de Expansão qualitativa 
e quantitativa de suas atividades, contemplando os seguintes eixos principais: 
 

� Criação de um Centro para a Disseminação da Matemática no IMPA, incluindo e 
ampliando a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, e 
transformando a mesma num projeto educacional de amplo alcance. 
 

� Fortalecimento da pesquisa matemática no IMPA e nas demais instituições brasileiras, 
por meio da contratação de novos pesquisadores e oferecimento de diversos 
mecanismos de colaboração com as nossas universidades, com atenção especial para 
as aplicações da Matemática. 

 
� Biênio da Matemática 2017–2018, incluindo a Olimpíada Internacional de Matemática, 

IMO 2017 e o Congresso Internacional de Matemáticos–ICM 2018, o qual constituirá 
uma oportunidade privilegiada para a divulgação ampla, na sociedade e no meio 
escolar, da Matemática e sua importância para o desenvolvimento socioeconômico do 
país. 

 
Este Plano de Expansão, cuja execução constitui grande desafio para o IMPA no 
período do novo Contrato de Gestão, conta desde o início com o apoio enérgico da 
Presidência da República, materializado por meio do Ministério da Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações e também do Ministério da Educação que se encontra 
agora associado ao Contrato de Gestão do IMPA, na qualidade de Interveniente. 
  



 
37 

13.    Conclusão  

 
O IMPA cumpriu os objetivos constantes do Plano Diretor para o período 2010 a 2016. 
De fato,  o IMPA cumpriu todas as metas contratadas e conseguiu manter o objetivo 
de constantemente melhorar a competência nacional em Matemática e de suas 
Aplicações, em todos os níveis da formação de recursos humanos, ou seja, no nível de 
pesquisa e no ensino universitário (graduação e pós-graduação).  
 
No período 2010-2016 presenciamos o fortalecimento do modelo de Organização 
Social do IMPA com evidentes benefícios na renovação organizada do seu quadro de 
pesquisadores, no incremento sensível do intercâmbio científico refletido no elevado 
número de visitas-mês de matemáticos brasileiros e do exterior, e na presença de 
elevado número de candidatos estrangeiros bem qualificados na oferta de vagas de 
pesquisador. Além disso, a atividade de vasta abrangência na disseminação da 
matemática, a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas – OBMEP, pela 
sua complexidade, só foi possível ser realizada pelo IMPA no contexto de sua estrutura 
de Organização Social. 
 
No que diz respeito a formação qualificada de novos pesquisadores em Matemática, o 
Programa de Pós-Graduação do IMPA, teve também um acentuado crescimento 
atingindo a média de 15 doutores formados anualmente. Desta forma, foram 
formados neste período um total de 126 doutores e 118 mestres. 
 
O IMPA já assinou dois contratos de gestão: 2001 a 2010  e de 2010 a 2016, (incluindo 
aí os termos aditivos de prorrogação).  
  
A renovação do Contrato de Gestão para o período 2017-2022 foi aprovada no 
Conselho de Administração do IMPA, em sua reunião de 17 de fevereiro de 2017. 
 

 


