
Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de 2003. 

12" Reuniiio do Conselho de 
Administra~iio da Associaqlo Instituto 
Nacional de Matematica Pura e 
Aplicada. 

AS quinze horas do dia vinte e quatro de fevereuo de dois mil e trts, na sede da AssociaqIo, na 
cidade do Rio de Janeiro - RJ, sob a direqiio de seu Presidente Professor Eduardo Moacyr 
Krieger, teve inicio a decima segunda reuniIo do Conselho de Administraqlo desta entidade, 
estando presentes alem do Presidente os seguintes Conselheiros: Claudio Landim, Fernando 
Adolpho R. Sandroni, Geraldo Nunes Sobrinho, Jorge Passarnani Zubelli e Jose Galizia Tundisi. 
Participarm tambem da reunito Jacob Palis Junior, Diretor Geral, Carlos Alberto Araglo de 
Carvalho, membro do Conselho Tecnico Cientifico, Jose Luiz Dias Peres, Coordenador de 
Administraggo, Angela de Assis Cavalcante, Consultora Juridica todos da Associaqlo e Maria 
Cristina de Lima Perez Marqal, Coordenadora de Modemizaqlo e Contratos de Gestlo do MCT. 
0 s  Conselheiros Jod  Fernando Perez e Sergio Ribeiro da Costa Werlang justificaram suas 
audncias antecipadamente. Iniciando os trabalhos o Presidente convidou o Conselheiro Jose 
Galizia Tundisi para secretariar a reuniiio, o que foi prontamente aceito. 0 Presidente procedeu a 
leitura da pauta do dia: 1) Analise do Relatorio de Gestb de 2002; 2) Andise das Demonstraqties 
Financeiras de 2002; 3) Outros Assuntos. 0 Sr. Presidente deu, entiio, as boas vindas ao 
Conselheiro Geraldo Nunes Sobrinho, integrado ao Conselho como representante do MEC, em 
substituiqIo ao Conselheiro Luiz Alberto Horta Barbosa. A seguir, o Sr. Presidente passou a 
palavra ao Diretor Geral para apresentar o Relatorio de Gestb de 2002, primeiro item da pauta. 0 
Prof. Jacob comqou por afirmar que o IMPA cumpriu amplamente as metas estabelecidas no 
Contrato de GestAo, ficando os indicadores bem acirna de 90% dos numeros previstos, 
correspondendo assim a urn desempenho maximo em todos os itens. Salientou alnda que os 
indicadores de produqlo cientifica no periodo de 1999-2001, em revistas comparaveis de alto 
nivel, de acordo com o MathSciNet da American Mathematical Society, situou o IMPA no 
mesmo patamar dos Departamentos de Matematica das Universidades de Chicago, Berkeley e 
Princeton, com uma flutuaqlo de mais ou menos 10%. Observou ainda que o IMPA formou 41 
doutores no periodo 2000-2002, o que corresponde a cerca de 20% do total nacional em 
matematica e que as teses t6m sido publicadas em excelentes revistas de padrlo international 
como o Annals of Mathematics, Annales de l'hstitute Henri Poincare, dentre outras. Por outro 
lado, o IMPA tem atuado vigorosamente para que outros centros de excel~ncia em matematica se 
consolidem ,ou sejarn constituidos nas diversas regiaes do Pais. Dentre os Centros em 
Desenvolvimento, citam-se as Universidades Federais do Amazonas, Par& Maranhto, Piaui, 
Alagoas, Paraiba - Jolo Pessoa, Paraiba - Campina Grande, Bahia, Goias, Espirito Santo e 
Parana. Tem tnmbem atuado no aperfeicoamento intensivo dos professores do Ensino Medio de 
Matematica de 12 centros espalhados pel0 Brasil, em sistema de video-conferencia, em parceria 
com a Rede Nacional de Pesquisa - RNP e nas Olirnpiadas Brasileiras de Matematica em parceria 
com a Sociedade Brasileira de Matedtica, que contarn hoje com a participaqIo de mais de cem 
mil alunos de todas as regiBes do Pais. Salientou ainda o Prof. Jacob que o Relatbrio de Gest.50 
menciona ainda a comemoraqIo pel0 50" Aniversario do IMPA, as distinqaes academicas 
recebidas por seus pesquisadores, dentre outros itens. Passou-se a seguir ao item dois da pauta, o 
sr. Presidente dando mais uma vez a palavra ao Diretor Geral, que por sua vez solicitou ao 
Coordenador de Ahnistraqlo, Jose Luiz Dias Peres, que fizesse o relato das DemonstraqBes 
Financeiras de 2002. Ele apresentou e comentou em detalhes os seguintes documentos: Parecer 
dos Auditores Independentes, Notas explicativas da 



Demonstraqlo do Resultado do Exercicio, Demonstraqlo das Origens e Aplicaqlo dos Recursos, 
Demonstraglo da Mutaglo do Patrim6nio Social e Demonstrativo do Fluxo de Caixa. Tanto o 
Itelatbrio de Gestlo quanto as Demonstraq6es Financeiras foram aprovadas por unanimidade 
pelos Conselheiros presentes e voto favorivel via correio eletr6nico dos Conselheiros Jose 
Fernando Perez e Sergio Ribeiro da Costa Werlang. Na ocasilo, seu Conselho de Administraqb 
nlo d aprovou com grande louvor o Relatcirio de Gestiio e as Demonstraq6es Fhianceiras, mas 
tarnbem entusiasmou-se uma vez mais com a excel6ncia cientifica da hstituiqlo, cornparavel B 
dos melhores centros de matematica internacionais, assim como a impressionante abrangCncia de 
suas atividades em pro1 do desenvolvimento cientifico-tecnologico da Nagiio, com impact0 direto 
na construgb de urn futuro mais prornissor para a Sociedade Brasileira. Destacam-se nos 
trabalhos do IMPA a sua excelCncia em pesquisa, o seu amplo e bem sucedido processo de 
formaqlo de pesquisadores, suas atividades na irea de aplicaq6es da Matematica e contribuiqlo a 
melhoria do ensino em todos os niveis e ao apeifeigoamento dos professores do ensino medio, 
ultrapassando fronteiras da atividade cientifica corn beneficios diretos e indiretos a toda a 
sociedade. Decidiu-se entiio que o Sr. Presidente, em nome do Conselho, enviasse mensagem ao 
Secretirio Executive do Minisbirio da CiEncia e Tecnologia, Prof. Wanderley de Souza, 
r e a h a n d o  a excelencia da lnstituigb e seu excepcional desempenho atestado pelo Relatbrio de 
Gestlo referente a 2002. Na mensagem, o Sr. Presidente solicitaria todo o seu empenho pessoal 
junto ao Excelentissimo Sr. Ministro da Cigncia e Tecnologia, Roberto Amaral, para que o pleito 
orqamentirio relativo ao Termo Aditivo ao Contrato de Gestlo do IMPA para 2003, que esta 
sendo encaminhado ao Ministerio por seu Diretor, merqa a mais alta consideraqlo e prioridade. 
Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunilo, solicitando a mim, Secretirio, que 
lavrasse a presente Ah. 

Eduardo Moacyr &heger 
Presiden te 


