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Rio de Janeiro, 29 de julho de 2005 

19" ReuniLo do Conselho de AdministraqLo da 
AssociaqLo Instituto Nacional de Matemhtica 
Pura e Aplicada. 

AS quinze horas e vinte quatro minutos do dia vinte nove de julho de dois mil e cinco, na sede da 
Associaqh, na cidade do Rio de Janeiro - RJ, foi oficialmente aberta a dCcima nona reuniiio do Conselho de 
Administraqiio do IMPA, estando presentes os seguintes conselheiros: Eduardo Moacyr Krieger 
(Presidente), Claudio Landim, Jorge Passamani Zubelli, JosC Fernando Perez e Sergio Ribeiro da Costa 
Werlang. Justificaram a ausencia os conselheiros Fernando Adolpho R. Sandroni, Jose Roberto Drugowich, 
JosC Galizia Tundisi, Luis Manuel Fernandes e Nelson Maculan.Participaram tmbCm da reunib o Diretor 
Geral CQar Camacho, o Diretor Adjunto Marcelo Viana, o Coordenador de Administraqiio Jose Luiz Dias 
Peres, a Consultora Juridica k g e l a  Cavalcante de Assis e o Assessor de Controle Interno Carlos Roberto 
Mendes dos Santos, todos do IMPA. A reunik iniciou-se com o primeiro item da pauta e consistiu de urna 
breve apresenwo do Diretor Geral expondo o bom encaminhamento das atividades do IMPA, em 
particular do 25" Coloquio Brasileiro de Matemitica que estir concluindo com uma participaqiio de 1250 
inscritos. 0 Diretor Geral explanou tambem sobre as Olimpiadas Brasileiras das Escolas Publicas dando 
conhecimento dos 10,5 milhdes de alunos inscritos. 0 Diretor Geral solicitou que fosse feita por parte do 
Conselho de Adrninistraflo uma avaliagfio de tal programa e a releviincia do IMPA nesta atividade, o que 
foi prontamente acordado. 0 Conselheiro Werlang sugeriu que fosse utilizado o sistema SAEB corn o 
objetivo de avaliar o impact0 do programa nas escolas publicas. A seguir o Diretor Adjunto foi convidado a 
fazer urna breve explana@o sobre o Coloquio Brasileiro de Matematica (CBM). 0 Presidente do Conselho 
pediu que fosse registrada parabCns a instituiqiio pela realizaqSio desta importante atividade. A seguir 
procedeu-se ao segundo item da pauta, a saber a renovaqh do Contrato de Gestiio, para o periodo 2006 a 
2009.0 Diretor Geral apresentou ao Conselho o orpmento referente ao ano de 2006 para anhlise dos 
conselheiros no valor de R$ 9.705.000,00( nove milhks setecentos e cinco mil reais), ja que, durante os 
contatos preliminares com o MCT ficou acertado que para o periodo restante(2007,2008 e 2009) os valores 
seriam definidos a partir do valor acordado para 2006. 0 Conselheiro Werlang teceu comentixios sobre a 
renovaqiio do Contrato de Ges60, em particular, sobre a necessidade de uma clausula de retorno, em 
qualquer momento do periodo contratual, para o regime anterior ao de organizaqiio social. 0 Diretor Geral 
apresentou um panorama sobre o orcpmento proposto e o Conselho aprovou por unanimidade a proposta 
orqamenthria para 2006, encaminhando carta ao Sr. Ministro de Ciencia e Tecnologia , endossando a 
proposta apresentada. A seguir procedeu-se a discussZo sobre metas e indicadores. 0 Diretor Geral prop6s 
uma modificaqh dos seguintes indicadores a ser negociada para a proxima reuniiio com a Comissb de 
A v a l i w :  - Macro-processo Desenvolvirnento Tecnologico - Item 13 - que passaria de "Numero de 
publicaNes tecnologicas e patentes resultantes de projetos" para "Numero de publica@es cientifico- 
tecnologicas e/ou patentes". Macro-processo Infoma@ Cientifica - Alterados os indicadores deste macro- 
processo: Indicador 15 - Numero de livros e assinaturas de revistas incorporados ao acervo bibliogrifico do 
IMPA; Indicador 16 - Numero de livros emprestados; Indicador 17 - Numero de consultas a revistas 
eletr6nicas. 0 s  conselheiros aprovararn o quadro de metas e indicadores apresentados para discussb com o 
MCT e a Comissh de Avalia*, devendo ser apresentados de forma definitiva para apreciaqiio e aprova@o 
do CA na proxima reuniiio, juntamente com o T6rmo Aditivo referente a renovaq5o do Contrato de G e d o  
para o periodo 2006-2009. A seguir passou-se ao item 3 da pauta: Relatbrio de Gestiio do lo semestre de 
2005, que foi aprovado. 0 Conselheiro Werlang sugeriu que fosse incluido no proximo relatbrio urn breve 
surnario executivo com os principais destaques. Passou-se ao item 4 da pauta: Dernonstra@es Financeiras 
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do lo semestre de 2005 que foram aprovadas pelo Conselho. A seguir passou-se ao item 5 da pauta: Sobre o 
aciunulo dos cargos de Coordenador e Representante de Pesquisadores e Associados. Apbs breve introdu@o 
pelo Diretor Geral, os Conselheiros LGdim (Representante dos Associados no Conselho) e Zubelli 
(Representante dos Pesquisadores no Conselho) apresentaram o resultado das consultas que fizeram as suas 
respectivas constituencias sobre a mudanga ou n2o dos estatutos para que fosse impedido o acumulo dos 
mencionados cargos. No caso dos Associados, o Conselheiro Landim comunicou que 18 pesquisadores se 
manifestaram a favor da proibifio, 11 contra em urn colegio de 32 associados. No caso dos Pesquisadores, o 
Conselheiro Zubelli comunicou que 17 se manifestaram a favor, 11 contra e 7 G o  se manifestaram, em urn 
colkgio de 35 pesquisadores. 0 s  conselheiros Landim e Zubelli pediram ao Conselho que fosse convidado o 
Prof. Alftedo Iusem para expor perante ao Conselho a argumentafio da maioria dos pesquisadores e 
associados, visto que ambos e r m  detentores da posiqib minoritiiria. Apos discussiio o Conselho achou 
desnecessaria a exposiqb de motivos, tendo sido o Prof. Alfi-edo Iusem convidado ao final da reuniiio 
quando foi infonnado sobre a decisb adotada pelo conselho. Foi lido o parecer da Consultora Jwidica, 
Angela Cavalcante de Assis. Foram lidas tambem mensagens do Conselheiro Jose Roberto Drugowich de 
Felicio sobre a matdria discordando da opinibo da Consultora Juridica, e do Conselheiro Luis Manuel 
Fernandes reafirmando sua posi* manifestada em reuniiio anterior. Procedeu-se en60 discussb sobre a 
possivel mudanqa dos estatutos ficando enth  decidido que a materia sera tratada na prbxima reunib deste 
conselho. A Consultoria Juridica prepararh urn texto para que na prbxirna reunib seja votada a mudanp 
estatuW, ou caso seja preferido pelo conselho, seja feita urna recomendaqiio explicita para evitar-se a 
duplica$io de fungBes no Conselho de Adrninistnq20 e nos cargos de coordenadores. Observou-se tambem 
que tal decisb n b  afeta a s i t u a e  dos atuais Conselheiros Representantes dos Pesquisadores e Associados. 
Finalmente, dando procedimento ao ultimo item da pauta, foi exposta a necessidade que a tabela salarial 
fosse revista. Ficou decidido, devido a falta de quorum, que a revisb proposta em anexo seria aprovada "ad 
referendum". Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunibo, solicitando a mim, secretiuio, que 

Presidente 

/ " x L m .  
Jorge Passamani Zubelli 


