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Ata da 100" Reunilo do
CTC do IMPA realizada
em 28 de maio de 20 10, no
Edificio Ldlio Gama, sede
do Instituto.
Aos vinte e oito dias do mCs de maio de dois mil e dez, com inicio As 10:00h, como
previsto, ocorreu a 100" Reuniilo do Conselho Tdcnico Cientifico do IMPA, na sede
deste Instituto. Estiveram presentes o Diretor Geral do TMPA Cdsar Camacho, o
Diretor Adjunto, Claudio Landim, os Membros Internos Andre Nachbin, Alfredo
Iusem, Marcelo Viana e Luiz Velho. 0 s membros externos presentes forarn Antonio
Galves e Carlos Emanuel de Souza. 0 s conselheiros Cid Bartolomeu de Arahjo,
Cl6vis Gonzaga, Felipe Linares e Israel Vainsencher justificaram a ausbncia. 0
Diretor Geral abriu a reuniilo comunicando que no dia anterior, 27 de maio, tinha sido
assinado em cerimbnia realizada em Brasilia, o novo Contrato de GeMo do IMPA
pel0 periodo 2010 - 2015, o qua1 prevC urn crescimento acentuado das atividades da
Instituigilo. 0 contrato define para as atividades do IMPA os seguintes valores:
19.233.800 reais para 2010, 23.553.700 reais para 201 1, 26.266.500 reais para 2012,
29.405.000 reais para 2013, 33.305.500 reais para 2014 e 36.534.700 reais para 2015,
totalizando 168.299.200 reais para esse periodo. Foi mostrado grhfico com os
orqamentos do IMPA desde 2001 enfatizando-se o vigoroso crescimento,
especialmente de 2009 a 2010. Esse increment0 sera destinado a implementar as
seguintes agbes: aumento gradual do ndmero de pesquisadores, P6s-Doutorado de
Excelencia, Trimestres Temhticos, Catedras do IMPA, Catedras Nacionais,
Ampliqilo do Col6quio Brasileiro de Matematica, Temas da Matematica
Contemporiinea, Bolsas Sanduiche, Programa de Verilo, Proposta de crescimento da
Maternatica Aplicada: Criagiio de um Ndcleo Permanente de Apoio ti Inovagilo de
P6s-Doutorado Industrial, P6s-Doutorado de Excelbncia, Trimestre Temitico em
Matemhtica Aplicada e Programa especial para a Amdrica Latina. 0 Diretor informou
ainda, que foram incluidas no orqamento do IMPA as seguintes atividades que vem
sendo financiadas por agCncias do pr6prio Ministerio da CiCncia e Tecnologia:
Olimpiada Brasileira de Matemhtica das Escolas Kblicas (OBMEP), Olimpiada
Brasileira de Matematica (OBM), Prograrna de Aperfeigoamento de Professores do
Ensino MCdio e Projeto IMCA - Instituto de Matemhtica y CiCncias Afmes, o que
elevou o total do Contrato ao valor de R$ 325.260.700,OO para o periodo 2010-2015.
A seguir o Diretor Geral prop& ao Conselho o nome do Professor Jacob Palis como
Pesquisador Emdrito tendo em vista as valiosas contribuigbes ti Instituiqiio, o que foi
aprovado por unanimidade. 0 Diretor Geral propas ainda, o nome do Professor Jorge
Vit6rio Pereira como Coordenador de Ensino, o que tambCm foi aprovado por
unanimidade. A seguir abriu-se o primeiro item da pauta: 1) Catedras Chern e Simons.
0 Diretor explicou que a Dire~ilodo IIWA conjuntamente com o Professor Harold
Rosenberg, do IMPA, estabeleceram negociaqbes com a Fundaqilo Simons o que
levou a um acordo de criagilo de duas chtedras permanentes do IMPA, em Geometria,
a ser denominadas "Catedra Chern" e "Chtedra ~imons"ou pequenas variqbes dessas
nomenclaturas, financiadas durante seus primeiros quatro anos pela Fundagilo Simons,
no valor total de um milhlo e seiscentos mil dblares, e a partir do quinto ano pel0
IMPA mediate a criaqlo de duas novas posiges permanentes. As primeiras duas
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permanentes. As primeiras duas vagas seriam preenchidas na iirea de Geometria
Diferencial com a contrataqilo de dois jovens matemiiticos em carater de "tenure
track". Como parte do acordo, e por s o l i c i do
~ ~IMPA, o Ministro de CiCncia e
Tecnologia enviou carta ( em anexo) vista por todos os conselheiros presentes na
reuniiio, comprometendo o Ministdrio na criwilo dessas duas vagas a partir do quinto
ano. Na realidade, essas posiqbes foram adicionadas ao Contrato de Gestiio do IMPA
2010 - 2015, a partir do ano 2014. Cada Ciitedra serii financiada no valor de duzentos
mil d6lares anuais, incluindo-se ai as despesas com encargos sociais. A idCia C a de
respeitar-se a tabela salarial do IMPA complementada com um grant para viagens,
equipamentos, etc. Um dos requisitos do acordo C a aprovaqilo dessas Ciitedras pel0
CTC e pel0 CA. Assim sendo, o CTC manifestou-se favoravelmente B realizaqh do
acordo, por unanimidade. Alguns conselheiros foram enfiiticos no reconhecimento da
importiincia deste acordo parabenizando a Direqilo pela iniciativa. A seguir tratou-se
do seguinte item da pauta: 2) Novas Posiqbes do IMPA. 0 Diretor informou que como
parte do Contrato de Gestiio para o ano 2010 estii prevista a abertura de quatro novas
posiqbes e que no period0 20 10 - 20 15 as novas vagas previstas silo doze, mantendose a mCdia de novas posiqks dos dltimos anos. Informou ainda que solicitaria da
Cornissilo de Atividades Cientificas a definiqilo de procedimentos para preenchimento
dessas vagas. 3) Licenqas para viagens ao exterior. 0 Diretor argumentou sobre a
necessidade de regulamentaqilo das licenqas de viagens curtas ao exterior, observando
que as licenqas para viagens de mais de noventa dias eMo regularnentadas pela
Ordem Interna vista pelos conselheiros. 0 Diretor apresentou proposta jh aprovada
pelas Comissbes de Ensino e Atividades Cientificas de que a soma das estadias de
viagens curtas ao exterior nilo exceda noventa dias por pesquisador, por ano
calend6rio. A proposta foi aprovada pel0 CTC por unanimidade. 4) Promoqbes e
Aniilise de Desempenho de Pesquisadores em Regime Probat6rio. Foi indicada
subcornissilo formada por Alfiedo Iusem, Dan Marchesin e Luiz Velho, presidida por
Alfiedo Iusem, para realizar analise prCvia das promoqbes e elaborar parecer sobre os
candidates a pesquisador permanente do IMPA: Hossein Movasati, Carolina Araujo e
Roberto Imbuzeiro que neste ano cumprem o quarto ano de regime probatbrio. 5)
Analise da contraproposta de Maria Eulalia Vares. 0 CTC analisou a contraproposta
oferecida por Maria Euliilia Vares de retornar ao IMPA como pesquisadora em
posiqilo conjunta com o CBPF, tendo todas as obrigaqbes e direitos de um pesquisador
em tempo integral, concluindo pela nilo aceitaqilo da contraproposta. 0 CTC pordm,
manifestou o interesse da Instituiqilo em que Maria Euliilia Vares retorne ao IMPA
em regime de tempo integral. Acordou-se que se isto vier a acontecer, esse fato nilo
inibiria novas contrataqbes na area de probabilidade. 6) Outros Assuntos. Acordou-se
que a pr6xima reuniilo do CTC serii realizada no dia 02 de julho de 2010, Bs 10:OOh.
Sendo 12:30h e nilo havendo mais assuntos a tratar o Diretor encerrou a reuniilo.
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