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Rio de Janeiro, 04 de m a r g  de 2005. 

18a ReuniQo do Conselho de AdministraGQo da 
Associa@o lnstituto Nacional de MatemAtica Pura 
e Aplicada - IMPA. 

As quatorze horas do dia quatro de marGo de 2005, na sede da Associa$40, na cidade do Rio de 
Janeiro, RJ, foi oficialmente aberta a decima oitava reuniio do Conselho de Administra~iio do 
IMPA, estando presentes os seguintes conselheiros: Eduardo Moacyr Krieger, Presidente, 
Fernando Adolpho R. Sandroni, Jorge Passamani Zubelli, Jose Fernando Perez, Jose Roberto 
Drugowich, Nelson Maculan e Sdrgio Ribeiro da Costa Werlang. Justificaram a ausQncia os 
conselheiros Luis Manuel Fernandes, Jose Galizia Tundisi e Claudio Landim. Participaram 
tamMm da reunigo o Diretor Geral, Cksar Camacho,~ Diretor Adjunto, Marcelo Viana,o 
Coordenador de Administra@o, Jose Luiz Dias Peres, a Consultora Juridica, Angela Cavalcante 
de Assis e o Assessor de Controle Interno, Carlos Roberto Mendes dos Santos, todos do IMPA. 0 
senhor Presidente verificou o quorum legal necesshrio para os trabalhos previstos na pauta a 
saber: 1) AnQlise da PrestaHo de Contas de 2004: Relatorio de GestHo e Demonstra~iies 
Financeiras; 2) Renova60 do Contrato de GestHo 2006-2009; 3) CTC: aprecia~iio de alteraHo 
estatutaria e regimental proposta; 4) indica~io de membro do CTC; 5) lncompatibilidade entre o 
cargo de Coordenador e Representante de Pesquisadores e associados no Conselho de 
Administra@o. Foi convidado o Conselheiro Fernando Adolpho R. Sandroni para secretariar a 
reuniHo o que foi prontamente aceito. Em seguida o Presidente deu boas vindas aos novos 
Conselheiros Jose Roberto Drugowich, representante do CNPq e a NBlson Maculan, 
representante do MEC. Dando inicio aos trabalhos o sr. Presidente, submeteu a apreciaciio dos 
senhores conselheiros a ata da reuniao anterior, sendo por todos aprovada. Em seguida deu a 
palavra ao Diretor Geral para apresentaq50 e detalhamento sobre o item primeiro da pauta, a 
saber, Andlise da Presta~Bo de Contas, Relatdrio de GestQo e Demonstra~des Financeiras. 
Tendo sido os mesmos submetidos com antecedencia aos senhores Conselheiros, o Diretor 
Geral fez uma apresentago sucinta, dando Qnfase a analise detalhada do Quadro de Metas e 
Indicadores. As metas foram plenamente atingidas, destacando-se os indicadores 01 (um) e 02 
(dois), cujos resultados evidenciam a solidez da produ~Qo cientifica do IMPA. Foi tambem 
observado o alto nivel dos peri6dicos nos quais os trabalhos foram publicados, demonstrando 
estarem enquadrados nos padr&s dos melhores Centros lntemacionais de Matematica. 
Encerrada a exposi~%o, foi dada a palavra ao Coordenador de Adrninistra~Qo, Jose Luiz Dias 
Peres, que fez o relato das Demonstra~QIes Financeiras referentes ao ano de dois mil e quatro. 
Ele apresentou e detalhou os seguintes documentos: Parecer dos Auditores Independentes, 
Notas Explicativas da AdministraHo, Balanw Patrimonial, Demonstrativo do Resultado do 
Exercicio: Demonstrativo das Origens e AplicaNes dos Recursos, Demonstrativo da MutaHo do 
Patrimdnio Social, Demonstrativo do Fluxo de Caixa e Balan~o Or~amenthrio. 0 conselheiro 
S6rgio Werlang relatou sobre a necessidade de contabiliza@io especifica por centros de custo e 
de resultado das vdrias atividades e projetos do IMPA. Em resposta, o Coordenador de 
AdministraMo informou que estes procedimentos est%o sendo executados. Foram aprovados por 
unanimidade pelos Conselheiros o Relatdrio de GestQo e as Demonstra~bes Financeiras, 
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recebendo de todos palavras de estimulo e elogio A d i re~ io  e pzsau:sado~es do IMPP., assim 
como congratulaCijes ao Ministerio da Ciencia e Tecnologia pelo empenho em cun~pri~' o 
Cronograma Financeiro pactuado. Dando. seguimento, passou-se ao segundo item da pauta: 
Renovaqio do Contrato de Gestio: 2006-2009. 0 Diretor Geral apresentou urn or~amento inicial 
para as primeiras negocia~des com o MCT, em que se objetiva fomentar a contrata@o de jovens 
pesquisadores e tecnologistas. 0 planejamento para o periodo tamb6m preve um apoio especial 
Si Matematica Aplicada, fortalecendo seus laboratorios de pesquisa e sua interaqao com o mundo 
tecnologico e o setor produtivo, apoio aos Centros em Desenvolvimento e a Infra-Estrutura de 
Projetos de Inclusfio Social. Foram aprovadas as bases do orcamento para o periodo de 2006 a 
2009, ficando a Diretoria autorizada a negociar com o MCT, com o compromisso de manter o 
Conselho atualizado sobre o desenvolvimento das etapas de negociagao do Contrato de GestQo, 
em especial, quanto a negocia~50 de recursos capazes de garantir a renovagao do Quadro de 
Pesquisadores. Em seguida, passou-se ao item tr6s da pauta: aprecia@o de alteragio estatutaria 
e regimental do CTC. Foram analisadas sugestdes de altera@es estatutarias e regimentais 
propostas quanto ao papel do Conselho TBcnico Cientifico do IMPA, inclusive a adequa~io ao 
Novo Codigo Civil, nos termos dos arts. 59 e 60. 0 conselheiro Jorge Zubelli, representante dos 
pesquisadores no CA, pediu a palavra e reiterou a importancia manifestada por parte do corpo de 
pesquisadores para que o CTC tenha um papel deliberative para assuntos de carater acadQmico 
e cientifico, solicitando que ficasse registrada em ata essa inten~ao, antes da analise dos 
senhores conselheiros. Foram aprovadas por unanimidade de seus Conselheiros presentes e em 
conforrnidade com o art. 21, item IV, letra "eU do Estatuto, as seguintes modificafles em seu 
diploma social: "Art. 34. 0 Conselho Tknico-Cientifico - CTC C 6rg& da Diretoria; 5 lo - 0 CTC serh 
convocado pel0 Diretor Geral ou por solicita@io de um teqo de seus membros. 9 2" - A composipiio e regras 
de funcionamento do CTC serilo definidas no regimento interno, ficando asseguradas as presenpas de 
pesquisadores, bem como de pesquisadores extemos. Art. 35.0 Conselho de Adminisbqiio delega ao CTC 
o planejamento das atividades de pesquisa e de ensino do IMPA-OS, podendo assumir a qualquer tempo esta 
atribuiglo, cabendo sempre recurso do Diretor ao CA. Art. 36. Compete ao CTC, nos termos da delegaqiio 
expressa no art. 35 supra: a) Assessorar a DireqBo do IMPA-OS nos aspectos de planejamento geral do 
Instituto; b) Deliberar sobre as linhas gerais de programaq20 apresentada pelo Diretor relativas As atividades 
cientificas e de ensino; c)  Deliberar sobre as propostas do Diretor relativas a criaqb de cursos e contratagiio, 
promogiio e dispensa de pessoal cientifico e tecnolbgico." Foram tambem aprovadas por unaminidade 
dos Conselheiros as seguintes alteraGijes no Regimento Interno: "Art. 10. 0 Conselho Tecnico- 
Cientifico - CTC stud como orggo da Diretoria na implanta@o do Plano de Atividades Tknico- 
Cientificas e Estrategias formuladas pel0 Conselho de Administqlo. Art. 11. - 0 CTC tem a seguinte 
composiqilo: I. Diretor Geral, como presidente; 11. Diretor Adjunto, como vice-presidente; 111. cinco 
pesquisadores titulares integrantes do Corpo Cientifico da ASSOCIACAO; IV. cinco membros escolhidos 
dentre profissionais de alta qualificqilo, pertencentes a instituiqks atuantes em h a s  correlatas L 
atividades da ASSOCIACAO. 5 2" - Para os mandatos subsequentes os membros relacionados no item 111 
s e r b  designados da seguinte forma: a) Dois representantes serilo escolhidos em eleiqBo secreta e em turno 
linico. Cada pesquisador votara em um nome, sendo considerado eleitos os dois candidatos mais votados; b) 
0 terceiro representante sera escolhido em eleipb secreta em dois turnos. 0 s  dois candidatos mais votados 
participariio do segundo turno, sendo considerado eleito o mais votado; c) Dois representantes sera0 
designados pel0 Diretor; d) Em todos os casos de empate, usar-se-i o critkrio de idade, sendo eleito o mais 
idoso. § 3" - Para os mandatos dos membros relacionados no item IV serGo designados pelo Conselho de 
Administngb, mediante lista triplice indicada pelo CTC. 8 4" - Cada representante eleito designd urn 
suplente. Em caso de impediment0 do representante eleito, o suplente assumirh para completar o mandato do 
representante afastado. 5 5" - 0 s  membros relacionados no item 111 e IV teriio mandato de tres anos, sendo 
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permitida uma reconduqiio. 8 6" - As atas do CTC se1-50 encaminhadas ao Cancelho 4e Atlmi,nistra-,iio. 5 7' 
- 0 Diretor Adjunto participad das reuniks do CTC com direito a voz mas niio a voto. 5 8" - As decides 
do CTC seriio adotadas por maioria simples de votos dos rnembros presentes, cabendo a cada membro urn 
voto e ao Presidente o voto de qualidade. Art. 12. 0 CTC reunir-se-8 ordinariamente 02 (duas) vezes por 
ano e extraordinariamente sempre que convocado pel0 seu Presidente ou por solicitaqiio de um terqo de seus 
membros, respeitado o interval0 niio superior a seis meses entre as reuniiks." Aprovada a adequaeo dos 
dispositivos legais determinada pelo Novo C6digo Civil. Ficam anexadas A presente Ata, a nova 
reda~0o do Estatuto Social e do Regimento lnterno do IMPA, sendo parte integrante deste 
documento para todos efeitos e fins de direito, as quais entrariio em vigor apos sua publica~00 no 
DiQrio Oficial, revogadas as disposi~6es contrdrias. Dando prosseguimento passou-se ao item 
quatro da pauta: indicaHo de novo membro do CTC. Decidiram os senhores Conselheiros que a 
substitui~80 do membro com mandato vencido devera ser realizada por eleiflo, nos terrnos do 
novo Regimento ora aprovado. Em continuidade aos trabalhos, passou-se ao item cinco da pauta: 
inwmpatiblidade entre o cargo de Coordenador e Representante de Pesquisadores e Associados 
no Conselho de AdministraGBo. 0 Sr. Presidente leu um parecer do Conselheiro Luis Fernandes e 
os Conselheiros Jose Fernando Peres e Fernando Sandroni expressaram suas opinides. 
Concluiu-se pela necessidade de uma andlise juridlca da questfio a qua1 sera apresentada na 
F > F b x i t r t a ~ $ e C A A l i t ~ s ( 1 a p w ~ - s e  por consenso -- -------. de qualquer delibera@o sobre este 
assunto pelo CA sb deverd entrar em vigor apds o termlno do mandato dos atua~s representantes 
dos pesquisadores e dos associados no CA. Finalizando o Diretor Geral solicitou a palavra e 
comunicou aos Conselheiros o andamento do projeto OBMEP, com a abertura das inscri~des e 
apresentaMo do calendario. Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente encerrou a reuniao 
solicitando a mim secretdrio, que lavrasse a presente ata. 0 3 b60.2005 ,". 
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