
Rio de Janeiro, 29 de novembro de 2002. 

1 la Reunilio do Conselho de 
Administraqlio da Associaq2io Instituto 
Nacional de Matemhtica Pura e 
Aplicada. 

As nove horas e trinta minutos do dia vinte e nove de novembro de dois mil e dois, na sede da 
Associaqiio Instituto Nacional de Matemhtica Pura e Aplicada, na cidade do Rio de Janeiro - RJ, 
sob a direqiio de seu Presidente, Professor Eduardo Moacyr Krieger, teve inicio a ddcima primeira 
reunigo do Conselho de Administra~b desta entidade estando presentes alCm do Presidente, os 
seguintes Conselheiros: Claudio Landim, Fernando Adolpho R. Sandroni, Jolio Evangelista 
Steiner, Jorge Passarnani Zubelli, JosC Fernando Perez, JosC Galizia Tundisi e Luiz Alberto 
Horta Barbosa. 0 s  conselheiros Esper Abrk Cavalheiro e Sergio Ribeiro da Costa Werlang, 
justificaram ao Presidente os motivos de suas ausbncias. Participaram tamMm da reunilio Jacob 
Palis Junior, Diretor Geral da Associa@o, Cesar Leopoldo Camacho Manco, Diretor Adjunto da 
Associaqlio e, como convidados, Marcelo Miranda Viana da Silva, Coordenador de Atividades 
Cientificas, Jose Luiz Dias Peres, Coordenador de Administraglio, Edmundo Taveira, Sub- 
Secrettrio de Planejamento, Orqamento e Gestiio do MCT, Maria Cristina de Lima Perez Marqal, 
Coordenadora de Modemiqiio e Contrato de Gestiio, SECUPMCT e Carlos Alberto Aragiio de 
Carvalho membro do CTC da Associaqiio. Iniciando o trabalho o Presidente convidou o 
Conselheiro Luiz Alberto Horta Barbosa para secretariar a reunilio, o que foi prontamente aceito. 
Em seguida, o Presidente leu a pauta do dia: 1) andlise da proposta do segundo Termo Aditivo ao 
Contrato de Gestio; 2) indica~io de um conselheiro para acompanhar o Planejamento 
Estratbgico a ser realizado em 2003; 3) andlise da proposta da Diretoria em corrigir a Tabela do 
Plano de Cargos e Salirios. Tomando a palavra o Sr. Presidente comunicou aos demais 
Conselheiros que a ata da ddcima reuniiio foi aprovada na forma adotada a partir daquela reunigo, 
ou seja, o Sr. Secrethio emite a ata e a envia por correio eletr6nico aos Conselheiros presentes A 
reuniiio para anhlise, 0 Conselheiro que niio se manifestar no prazo indicado, automaticamente 
concorda com o texto elaborado. Em seguida, o Presidente passou a palavra ao Diretor Geral para 
suas consideraq6es sobre o item primeiro da pauta. 0 Sr. Diretor Geral comunicou aos 
conselheiros que o Termo Aditivo estava previamente negociado com o Ministdrio da CiCncia e 
Tecnologia, prevendo recursos da ordem de R$ 5.943.000,OO (Cinco milhaes, novecentos e 
quarenta e trbs mil reais), para o exercicio de dois mil e tres. Foi tambdm pactuado com o MCT o 
anexo 1, e o Sr. Diretor Geral passou a palavra ao dirigente do MCT, que coordenou pel0 lado do 
Ministdrio a negociaqiio com o IMPA-OS, o Secretiurio de Coordenaqlio das Unidades de 
Pesquisa, Joiio Evangelista Steiner. Ele fez breve consideraq6es sobre o papel das OS e do MCT 
nas negociaqw dos Contratos de Gestiio. Em seguida expas para aniilise dos senhores 
conselheiros as modificaq3es acordadas entre o MCT e o IMPA: Foram criados dois novos 
indicadores, no macro-processo pesquisa: indicador 3- numeros de artigos publicados no ano em 
revistas de circulaqiio intemacional de alto padrlio cientifico corn corpo de pareceristas. No 
macro-processo intercdmbio cientijko: indicador 6- n6mero de visitas mCs ao IMPA de 
estagiarios de p6sdoutorado. Foi transferido o indicador referente A proporqio de pesquisadores 
com balsa de produtividade do CNPq, que passou do macro-processo Desenvolvimento 
Institutional para o de Pesquisa. Finalmente, foram alterados os pesos dos seguintes 
indicadores: indicador 1 de 7para 3; indicador 2 de 13 para 8; indicador 5 (antigo 3) de 9para 
5; indicador 8 (antigo 5) de 6para 8; indicador 10 (antigo 7) de 7para 8; indicador 11 (antigo 
8) de 7para 3. Foi assim ressaltada a produqiio cientifica, enfatizando a publicaqlio de trabalhos, 
mas mantendo-se em escala menor a valorizaqb da lista de trabalhos aceitos para publicaqTio 



como indicativo mais atual da produtividade dos pesquisadores. Valorizou-se, tamum, por meio 
das novas metas e indicadores, o programa de p6s-doutorado e a formaqEio de doutores. Em 
seguida o Presidente passou ao item dois da pauta: Indicaqfio de um Conselheiro para acompanhar 
o Planejarnento Estratdgico a ser realizado em 2003. Passando o Presidente a palavra ao Diretor 
Geral, o mesmo exp8s aos Conselheiros que, conforme jd manifestado no Relatdrio Semestral do 
corrente exercicio, em dois mil e trCs o Planejamento Estratdgico se iniciarfi, visando uma 
avaliqh dos dois primeiros anos do IMPA como Organizaqgo Social, suas vantagens e 
limitaqaes para alcanqar os objetivos de elevar e expandir a Ciilncia Brasileira particularmente na 
hrea de matemdtica e servir h Sociedade, com a confirmap0 ou revisgo da mmissTio institucional, 
definiqiio da visa0 de futuro, em consonfincia com as diretrizes do Ministbrio Supervisor para 
kea, definiqfio dos objetivos estratdgicos, macro-processos, definiqao de metas e indicadores para 
o periodo de dois mil e quatro a dois mil e dez. Decidiu-se que o Conselho como urn todo 
acompanharh os trabalhos do Planejamento Estratdgico, via comunicaqi.lo eletrbnica. Ficou 
tarnbCm decidido que o Comiti? Tdcnico Cientifico, o qua1 set4 composto por matematicos de alto 
nivel jh convidados pelo Diretor Geral em consonhcia com o MCT, para uma avalia~80 
cientifica do IMPA em junho de 2003, tambdm deverh inteirar-se do Planejarnento EstratCgico e 
a ele dar sugestks se assim julgar necesshrio. 0 Presidente passou entu  ao item tres da pauta: 
Anhlise da proposta da Diretoria em corrigir a Tabela do Plano de Cargos e Salhrios. A palavra 
foi dada ao Diretor Geral, que apresentou uma proposta de correpo da tabela em dez por cento a 
partir de primeiro de abril de dois mil e tri?s. Observou ser necesshrio manter a tabela 
minimamente compativel com a possibilidade de contratagiio de excelentes pesquisadores e 
lembrou que naquela data completar-se-b dois anos da elaboraggo da tabela, sem que no periodo 
tenha sido efetuada nenhuma correqgo da mesma. Observou ainda que o impact0 de tal aumento 
seria de cerca de um e meio ponto percentual do valor do Contrato de Gesao de 2003 proposto 
pelo Executivo ao Congresso Nacional. A proposta foi aprovada pelos Senhores Conselheiros. 0 
Conselheiro JosC Galizia Tundisi informou aos presentes que JosC Fernando Perez havia sido 
escolhido para um novo mandato como Diretor Cientifico da Fundqb de Amparo A Pesquisa do 
Estado de S b  Paulo, tendo o mesmo recebido congratulaq6es e votos de sucesso de todos os 
presentes. Finalmente, o Sr. Presidente prop6s que fosse encaminhado ao Ministro Ronaldo 
Sardenberg e toda sua equipe, em particular o Secrethrio Executivo Carlos Pacheco, que serviu 
como Conselheiro at6 maio do corrente ano, o Conselheiro J o h  Evangelista Steiner e sua equipe 
na Coordenaqfio das Unidades de Pesquisa, dentre os quais Maria Cristina de Lima Perez Marqal 
e Fernando Andre Pereira das Neves e o Sub-Secretkio de Planejamento, Orqarnento e Gesao 
do MCT, Edmundo Taveira, o reconhecimento do CA do IMPA-OS pela confianqa e pelo 
inestimbvel apoio ao sucesso desta instituiqb em seu novo modelo institucional, em pro1 da 
Cigncia e Sociedade Brasileiras. TambCm a todos os wmponentes desta Casa que tanto nos honra 
pela excelgncia cientifica e por sua a tu~Bo solidtiria aos demais centros de matemhtica do pals e 
que resultam em uma projeg2lo exemplar de nossa CiCncia nacional e internacionalmente, 
expressamos o nosso maior apreqo e nossa admiraggo, simbolizando-os em Jacob Palis, seu 
Diretor. Ainda por proposta do Presidente, o Conselho de Administraqb manifestou grande 
apreeo pela colaboraqEio do Conselheiro Luiz Alberto Horta Barbos 
da Educa@o. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou 
Luiz Alberto Horta Barbosa, que lavrasse a presente Ata. 

k% QgJ 
Eduardo Moacy ieger Luiz Alberto de Frei ndgo Horta Barbosa 

Presidente Secrethrio 


