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Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 2003 

D6cima quarta reuniiio do Conselho de Administraqlo da Associaglo lnstituto 
Nacional de Matemhtica Pura e Aplicada - IMPA 

AS nove horas e trinta minutos do dia dezoito de dezembro de dois mil e tres, foi 
oficialmente aberta a d&ima quarta reunib de seu Conselho de Administraqlo da 
Associaqlo Instituto Nacional de Matemhtica Pura e Aplicada - IMPA, com sede e 
for0 na Cidade do Rio de Janeiro, RJ, estando presentes os seguintes conselheiros: 
Eduardo Moacyr Krieger, Carlos Alberto da Silva Lima, Claudio Landim, Fernando 
Adolpho R. Sandroni, Lucy Anne Vieira de Oliveira, Jorge Passamani Zubelli, Jose 
Fernando Perez, Jose Galizia Tundisi e SCrgio Ribeiro da Costa Werlang, justificada 
a ausCncia do conselheiro Erney Camargo. Participaram tambCm da reuniiio o 

- Diretor Geral em exercicio, prof. CCsar Carnacho e Maria Cristina de L. Peref 
Margal, Coordenadora Geral de Controle das Organizag6es Sociais do MC'T. 
Verificado o quorum legal necesshrio para os trabalhos previstos na pauta, a saber: 

- 1) Eleiqiio dos Membros do Conselho com mandato vencido em treze de dezembro 
de dois mil e tres; 2) Relatorio de Acornpanhamento e Avaliaqlo do Contrato de 
GestBo; 3) Eleiqlo do Diretor Geral; 4) Outros Assuntos. Foi convidado o 
Conselheiro Jose Galizia Tundisi para secretariar a reuniiio, o que foi prontarnente 
aceito. Antes do inicio dos trabalhos previstos na pauta, foi dada a palavra ao 
Diretor Geral em Exercicio, que fez urna breve exposigiio da situagilo atual da 
InstituiqZIo, relatando, preliminarmente, sobre o problema relativo ao leiliio do 
prCdio sede da Associqlo, de propriedade do CNPq e cedido para uso mediante 
Contrato de Cessio de Uso ao IMPA. Explicou que a questh foi parcialmente 
resolvida corn a libera~lo de recursos ao Ministkrio da ordem de R$ 3.900.000,OO 
(trCs milhdes e novecentos mil reais). A Advocacia Geral da Unilo, como 
representante judicial do CNPq, C responsavel pelos procedimentos judiciais, tendo 
sido temporariamente sustado o leiliio por err0 material no Edital detectado pela 
Consultoria Juridica do IMPA. Esth em estudos uma possivel negociagiio, jh que os 
recursos estiio disponiveis no CNPq. Destacou o senhor Diretor a colaboraqiio do 
MCT, na pessoa de seu Ministro da CiCncia e Tecnologia e de virios membros da 
Administraqiio Publica Federal. Em seguida, foi comentado sobre o acesso as 
Organizaqi3es Sociais aos Fundos Setoriais, face ao parecer contrhrio expedido pela 
Proruradoria Juridica do MCT, que entende que estas entidades nil0 estilo habilitadas 
a receber recursos destes Fundos. Considerou-se, entretanto, factivel o cumprimento 
dos conv6nios em vigor. Quanto aos novos projetos, a solugiio esta relacionada corn 
a possivel ediglio de Medida Providria, que especificaria expressamente a 
possibilidade de acesso das Organizaqi3es Sociais aos Fundos Setoriais do CT-Infra. 
Outro problema relatado diz respeito ao orqamento do IMPA, que terh seu 



crescimento praticamente nulo nos prdximos anos (2004/2007), de acordo com o 
estabelecido no PPA. Serii impossivel manter um nivel de contrataq6es dr: novos 
pesquisadores. E necesshrio, portanto, abrir negociaqdes para alavancar lecursos 
(crdditos suplementares), que poderh ser feito em conjunto com outras instituiqBes 
de pesquisa. Finalizando, relatou a visita do Senhor Ministro de Estado da Ciencia e 
Tecnologia, altarnente positiva, ficando o Senhor Ministro bem impressionado com 
as atividades desenvolvidas pelo Instituto. 0 Conselheiro Carlos Lima, representante 
do MCT no Conselho, relatou os esforgos que vem sendo feitos para recompor o 
orqamento do IMPA e o apreqo pelo IMPA, incluindo ai uma nova disposiqgo para 
as Organizaqaes Sociais. 0 Conselheiro Fernando Perez reiterou o apreqo do 
Conselho Bs aq6es do Diretor Geral em exercicio, em especial, ante os atuais 
periodos de crise. A seguir, passou-se ao inicio dos trabalhos previstos na ordem do 

-) dia. 1) Eleiqgo dos membros do Conselho de Administrag30 com mandato vencido 
em treze de dezembro de dois mil e tres. Foram reconduzidos o Professor Eduardo- 
Moacyr Krieger como profissional da Area cientifica e tecnoldgica e o Doutor SCrgio 
Ribeiro da Costa Werlang, tambdm profissional da Area cientifica e tecnoldgica. 0 
Professor Eduardo Moacyr Krieger tambem foi reconduzido a PresidCncia do 
Conselho de Administraqlo: Dando seguimento, passou-se ao item dois da pauta: 
Relatdrio da Comissfio de Acompanhamento e Avalia@b do Contrato de Gestfio. A 
Coordenadora da Comisstio Cristina Perez fez uma descriqfo do relatdrio preliminar 
da Comiss30 de Acompanhamento e Avaliaqlo do Contrato de Gest3o. Discutiu-se a 
atuaqlo do MCT e do IMPA em relaglio ao Contrato de Gestilo e o Plano de Metas 
para os prdximos anos. Foi feito um relato detalhado do modelo em relaqtio ao 
orqarnento e os problemas referentes ao Pessoal, equipamento, etc. Um dos pontos 
discutidos foi justamente a necessidade de uma avaliagiio mais acurada dos impactos 
do IMPA no ensino da Matematica em nosso Pais. Foi explicado que a Cornissilo de 
AvaliagZlo C interministerial, composta pela Secretaria de Gestiio do MCT e do 
MinistCrio da Fazenda, alem de dois especialistas. Uma das sugest6es 6 a de incluir 
outros indicadores de desempenho, os quais poder2lo melhorar a visiio do IMPA em 
relaqlo ao seu desempenho nacional e international. 0 Conselheiro Fernando Perez 
enfatizou o papel importante da avaliaqao da ComissTio Internacional (ComitQ 
Externo de Avaliagio), uma vez que os especialistas tem plena independencia para 
realizar esta avaliaglo comparativa internacionalmente. Houve concordrincia geral 
em que o acompanhamento e importante. 0 Conselheiro Tundisi chamou a atenqlio 
para a necessidade do IMPA manifestar seu envolvimento com os serviqos A 
Sociedade (Ensino de Matemiitica, formaqiio de professores de Matemhtica e 
alunos). 0 Conselheiro Sergio Werlang sugeriu uma consulta ao SAEB do MEC 
para uma melhor avaliaqlo. 0 Diretor Geral em exercicio informou que o IMPA jB 
executa vhrias aqdes para o ensino da Matemiitica. 0 Conselheiro Sandroni tambkm 
enfatizou a necessidade de colocar em foco o problema do ensino da Matemhtica e 
transformando-o em um projeto avanqado e com visibilidade. 0 Diretor Geral em 
exercicio esclareceu que o IMPA pode capitalizar o problema do ensino da 
MatemAtica em conjunto corn a Sociedade Brasileira de MatemAtica. Para tanto, 
criou-se a la  Bienal da MatemAtica corn apoio do IMPA e presenqa de um mil 
participantes, que obteve excelentes repercuss6es. Foi tambCm criado um prograrna 
anual de capacitaqlo de todos os professores do Estado do Rio de Janeiro, onde se 
treinaram quatrocentos professores. As Olimpiadas de Matemiitica deverlo envolver 
trezentos mil participantes e ampliando-se mais um instrumento de ensino a 
distiincia. Deveriio ser distribuidos 18 (dezoito) volumes dedicados ao ensino de 
Matemiitica (coleqlo do professor de Matemhtica), havendo perspectiva de se 



estender essa distribuiqlo para todos os Estados e as Universidades do Brasil atraves 
do apoio do MEC. 0 Diretor Geral em exercicio charnov a atenqlo para 3 fato d2 
que este projeto C estratCgico para o Pais e que deveria contm cow apoio de Crgilos e 
instituiq8es de mais alto nivel. Na pr6xima etapa da reunilo, passou-se ao item tres 
da pauta: Eleiqlo do Diretor Geral. Foi solicitada a presenqa do Professor MoysCs 
Nussensweig, Presidente do Cornit& de Seleqlo para relatar o trabalho da Comisslo 
de Busca para escolha do Diretor Geral do IMPA. 0 Professor MoysCs relatou os 
trabalhos da Comisslo de Busca. Integraram o ComitC de Seleqilo os professores 
Clbvis Gonzaga, Carlos Lima, Jose Fernando Perez e Djairo Guedes Figueiredo. A 
Comisslo ouviu os pesquisadores do IMPA e indicou tres nomes, em funqlo de 
entrevistas realizadas. 0 Professor MoysCs Nussensweig enfatizou que o 
desempenho das funq6es de direqao deverh ser muito facilitado pela atuaqlo do 
CTC. 0 s  trCs candidatos indicados preenchem, de acordo corn a Comissilo, todas as 
condiq6es para o cargo de Diretor Geral do IMPA. 0 s  pesquisadores apontados pela 
Comissilo foram o Professor Dr. Cesar Camacho, Professor Dr. Marcelo Viana e o 
Professor Dr. Alfredo Iussem. De acordo com o relato, todos os membros da lista 
apresentada enfatizaram a necessidade de maior participaglo do CTC na 
administraqilo em conjunto com o Diretor. Ap6s o relato do Presidente, o Conselho 
de Administraqlo deliberou, tendo ocorrido manifestaqdes de todos os Conselheiros 

a undnimes a escolha do Professor Dr. C6sar Leopoldo Carnacho Manco como novo 
Diretor Geral do IMPA. Em seguimento, passou-se ao item quatro da pauta: Outros 
Assuntos. 0 Presidente do Conselho indicou uma Comissb formal para analisar o 
Estatuto da Organizaqlo Social e as relag8es do CTC com a Diretoria, constituida 
pelos conselheiros Claudio Landin, Jose Galizia Tundisi (Presidente) e Sergio 
Werlang. Esta Comissilo do Conselho de AdministraqIo devera analisar o Estatuto e 
Regimento Interno, bem como as relag8es dos diversos 6rglos do N P A  (Diretoria, 
CTC) e suas atribuiqaes. 0 Professor CCsar Camacho declarou aceitar o cargo e 
tambCm destacou que colocara sua experiCncia na Matemittica e sua vivCncia na 
Instituiqlo a disposigb da administragZio do IMPA. Destacou que o verdadeiro 
desafio do InstituiqIo serS no seu crescimento e ampliaqlo de sua capacidade no 
desenvolvimento de vhrias itreas. Enfatizou que a Area compreendida na Matemhtica 
Aplicada C um desafio muito importante e de grandes possibilidades no futuro do 
Pais, acentuando sua importhcia no desenvolvimento tecnol6gic0, como C o que 
ocorre na hrea dedicada ao Petrbleo, Aeroniiutica e outras tantas. Como crescer 6 
uma concepqilo dificil e uma tarefa de grande dimensilo, tais processos de grande 
debate terlo fiutos a longo prazo, os quais devem ser discutidos maduramente em 
funqlo das necessidades do Pais. 0 desafio principal C crescer, especialmente para 
apoiar as vhrias camadas da sociedade, sendo esta posiqilo hist6rica do Instituto, 
marca da geraqlo que fundou o IMPA. A pr6xima geraqlo deverh administrar o 
IMPA no futuro. 0 Professor CCsar Camacho considera seu dever fazer a transiqlo 
para esta geraqlo a fim de que esta possa participar para o desenvolvimento futuro 
da Instituiqb. A seguir, o Conselho de Administraglo confirmou at6 fevereiro a 

- participaqao do Professor Marcelo Miranda Viana da Silva como Diretor Adjunto 
Interiqo do lMPA at6 que seja indicado urn novo sucessor para este cargo. 0 Dr. 
Carlos Lima, representante ex-oficio do MCT, tambCm expressou sua satisfaqilo pela 
eleiqlo do Professor Camacho ao cargo de Diretor Geral do IMPA e tambdm 
ressaltou o papel importante que a Instituig2io podera ter no ensino e divulgaqilo da 
Matembtica no Pais. Manifestou-se em seguida o Professor Jorge Zubelli, 
representante dos pesquisadores, tambdm expressando sua satisfaqlo pela escolha do 
Professor CCsar Camacho como Diretor Geral e ressaltando sua capacidade para 



dirigir e estimular a Instituiqiio. Discutiu-se a futura participaqgo do IMPA nas Breas 
de aplicagiio, ressaltando sua releviincia. 0 Conselheiro Sandroni comeatcu sabre on 
seguintes pontos: a escolha do Professor Camacho, eleito pot vaioria sbszluta da 
comunidade, e sua competencia. 0 Conselheiro SCrgio Werlang solicitou urn parecer 
juridic0 sobre a existencia de responsabilidade dos membros do Conselho de 
Administraggo em relaggo A demanda judicial sobre o pr6dio do CNPq cedido para 
uso do TMPA. Al6m disso, solicitou informaqbes sobre a administrq8o, contabilidade 
e receita dos cursos existentes nas h a s  de Mestrado e Finanqas e Mestrado em Energia. 
Em seguida, os Srs. Conselheiros decidiram que a posse solene do Diretor Geral eleito, 
Professor C h r  Camacho, bem como os agradecimentos ao seu antecessor, Professor Jacob 
Ptilis, serd realizado na pr6xima reuniib do Conselho, prevista para fevereiro de 2004. Nada 
mais havendo a tratar, o presidente agradeceu o comparecimento de todos e deu por 
encerrada a reuniilo, da qua1 lavrei e assinei a presente ata, que vai assinada, ainda, pel0 
Senhor Presidente do ~ o ~ s e l h o  de ~drninistra&. 

Presidente 
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