
Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 2004 

17" Reuniiio do Conselho de 
Administraglo da Associaqlo Instituto 
Nacional de Matematica Pura e 
Aplicada. 

AS quatorze horas do dia treze de dezembro de dois mil e quatro, na sede da AssociagBo, na 
cidade do Rio de Janeiro - RJ, foi oficialmente aberta a dCcima sktima reuni2o do Conselho de 
Administraqlo do IMPA, estando presentes os seguintes conselheiros: Eduardo Moacyr Krieger, 
Presidente, Claudio Landim, Fernando Adolpho R. Sandroni, Jorge Passamani Zubelli, Jose 
Galizia Tundisi e Luis Manuel Fernandes. Justificaram a ausgncia os conselheiros Jose Fernando 
Peres e Skgio Ribeiro da Costa Werlang. Participaram tambdm da reuniilo o Diretor Geral, CCsar 
Camacho, o Coordenador de Administraglo, Jose Luiz Dias Peres, a Cons~~ltora Juridica, Angela 
Cavalcante de Assis e o Assessor de Controle Interno, Carlos Roberto Mendes dos Santos, todos 
do IMPA, e a Coordenadora das Organizag6es Sociais do MCT, Maria Cristina Perez. 0 senhor 
Presidente leu a pauta do dia: 1- Breve Exposigiio pelo Diretor Geral, das atividades recentes do 
IMPA; 2- CTC- apreciagb da alteragiio estatukiria e regimental; 3- Informe da ComissSio que 
trata da incompatibilidade entre o cargo de Coordenador e representante de Pesquisadores e 
Associados no CA; 4- Termo Aditivo ao Contrato de Gest20 2005; 4- Renovaggo do Contrato de 
GestZ€o; 6 - Catedras do IMPA. Foi convidado o conselheiro JosC Galizia Tundisi, para secretariar 
a reunilo, o que foi prontamente aceito. Dando inicio aos trabalhos o senhor Presidente passou a 
palavra ao Diretor Geral a fim que apresentasse o item primeiro da pauta. Em primeiro lugar o 
Diretor Geral informou sobre as negociagaes corn o MCT sobre a regularizaqiio do cronograma 
de repasses do Contrato de GestZio no corrente exercicio resultando no repasse do valor total do 
Contrato de GestZio para o ano corrente. Sobre a diferenga entre o pactuado e repassado no 
period0 total do Contrato, o MCT regularizara parte deste valor, com crCditos suplementares: R$ 
590.000,OO ( quinhentos e noventa mil reais ) em dois mil e quatro e R$750.000,00 ( setecentos e 
cinquenta mil reais ) em dois mil e cinco. 0 Diretor Geral e os membros do Conselho 
manifestararn ao representante do MCT, professor Luis Fernandes, os agradecimentos pelo 
empenho em cumprir integralmente o Contrato de GestZLo, de importincia fundamental para que a 
instituiqlo possa desempenhar suas atividades institucionais mantendo e buscando ampliar sua 
excelencia cientifica. Em seguida, o Diretor Geral, falou sobre o andamento da perspectiva da 
proposiqiio do IMPA como Instituto da UNESCO e a caracterizaq20 do IMPA como Unidade 
Mista International do CNRS. Discorreu ainda o Diretor Geral, sobre as perpectivas para maiores 
vinculos concretos entre a Matematica e setores aplicados e sobre o encontro com membros do 
Centro de GestIo e Projetos EstratCgicos do MCT. Finalmente discorreu o Diretor Geral, sobre o 
andamento das Olimpiadas Brasileiras de Matemhtica nas Escolas PGblicas (OBMEP), 
destacando a atuaq20 e do resultado do projeto piloto realizado no Piaui. Dando seguimento o 
senhor Presidente passou ao item dois da pauta: CTC- apreciaglo de alteraq2o estatutitria e 
regimental. Foi verificada a ausencia de quorum qualificado para apreciaqio da materia. Foi 
autorizado o Diretor Geral do IMPA a renovagiio da lista de membros do CTC e apresenth-10s na 
pr6xima reuniBo do CA. Em seguida passou-se ao terceiro item da pauta: Informe da Comiss2o 
que trata da incompatibilidade entre o cargo de Coordenador e representante de Pesquisadores e 
Associados no Conselho de Administragiio. Apds apresentaggo do conselheiro Luis Fernandes, e 
discuss20 sobre a materia, nlo houve decido sobre o assunto que devera voltar a pauta na 
pr6xima reunilo do CA. Em seguida passou-se ao item quarto da pauta: Termo Aditivo ao 
Contrato de Gestiio para dois mil e cinco. Expas, o senhor Diretor Geral, que o Termo Aditivo 
em anilise contempla recursos financeiros da ordem de R$ 7.500.000,OO ( sete milh6es e 
quinhentos mil reais) conforme orqamento aprovado na decima sexta reunilo do CA, sendo o 
suadro de metas e indicadores o tambkm acordado e autorizado naauela reuniiio. 0 s  Conselheiros 



aprovaram o Termo Aditivo. Passou-se a seguir ao quinto item da pauta: Renovaqlo do Contrato 
de Gest5o. Apbs debate sobre a matdria ficou decidido: a proposta de renovaqiio deverit ser de 
quatro anos: 2006 a 2009; a diretoria deverh apresentar na prhxima reunilo u m  Plano de Aqiio 
para o periodo, contemplando um vigoroso, crescimento da Instituiplo. Neste momento o Dr. 
Arminio Fraga foi recebido pelo Conselho de Adminstraqiio, para participar do liltimo item da 
pauta: Catedras do IMPA. 0 Diretor Geral do IMPA deu a conhecer ao Conselho de 
Administraqiio o resultado do process0 de seleqiio dos candidatos Bs Catedras do IMPA. Ap6s 
recomendaqlo da Comissiio de Atividades Cientificas do IMPA o CTC decidiu pela seguinte 
ordenaqiio: 1) Henrique Bursztyn, 2) Jorge Vit6rio Pereira, 3) Hossein Movasati, 4) Flavio 
Abdenur, 5) Claudia Sagastizabal, 6) Fabio Chalub. Tendo sido disponibilizadas duas citedras 
pare este concurso, o CTC recomendou a contrata@o dos dois primeiros colocados, Professores 
Henrique Bursztyn e Jorge Vitbrio Pereira. A seguir o Diretor do IMPA agradeceu a presenqa do 
Dr. Arminio Fraga e a valiosa contribuiqlo de uma das Catedras ao IMPA o que representa um 
precedente importante para a Cisncia Brasileira. 0 Presidente do Conselllo de Administraqiio 
agradeceu ao Dr. Arminio Fraga pela ajuda B Instituiqlo e juntaram-se a ele manifestaq8es de 
reconheciemento de todos so Conselheiros. 0 Doutor Arminio Fraga, agradeceu a acohida do 
Conselho e ressaltou que a idCia de apoiar o IMPA corn as Chtedras alCm de trazer pesquisadores 
de alto nivel para a Instituiqiio, pode ser uma atitude que servirh de exemplo para outros 
investidores e empreendedores para adoqgo de atitudes como essa em outras Areas. Nada mais 
havendo a tratar o Presidente encerrou a reunigo, solicitando a mim, secretririo, que lavrasse a 
presente Ata. 

Presidente 


