
Vigesima segunda Reuniio do Conselho de Administraqio da Associaq50 lnstituto Nacional de 
Matematica Pura .e Aplicada 

AS quatorze horas do dia onze de agosto de dois mil e seis, na sede da Associaqio, na cidade 
do Rio de Janeiro, RJ, foi oficialmente aberta a vigesima segunda reuniio do Conselho de 
Administra~io do IMPA, estando presentes os seguintes Conselheiros: Eduardo Moacyr 
Krieger, Presidente, Fernando Adolpho R. Sandroni, Nelson Maculan, Jacob Palis Junior e 
Eduardo Esteves. Participaram tambem da reunigo o Diretor Geral, Cesar Camacho, o Diretor 
Adjunto, Marcelo Viana, a Consultora Juridica Angela de Assis, o Assessor de Controle lnterno 
Carlos Roberto dos Santos, a Coordenadora de Administra~%o Cassia Pessanha e o 
Coordenador Financeiro Jose Luiz Dias Peres. Foi convidado o Conselheiro Eduardo Esteves 
para secretariar a reuniio, o qua1 aceitou a tarefa. Em seguida, o Presidente deu inicio aos 
trabalhos do dia, passando a palavra ao Diretor Geral. Antes de iniciar-se os trabalhos da 
reuniio, o Diretor Geral pediu um minuto de silencio em homenagem ao pesquisador Carlos 
Isnard, muito querido por todos, e recentemente falecido. Apos o minuto de silencio, o Diretor 
Geral passou a apresentaqio do primeiro item da pauta: o Relatorio de Gest5o do Primeiro 
Semestre de 2006. 0 Diretor Geral comeqou apresentando os dados sobre o macroprocesso 
Pesquisa, e em seguida apresentou a distribuiqio de pesquisadores por area. 0 Presidente 
perguntou se existe uma diretriz de incentivo a algumas areas sobre as outras, e se as areas 
representadas no IMPA cobrem todo o espectro da matematica. 0 Diretor Geral observou que 
algumas areas se desenvolveram historicamente antes de outras, e por isso concentram mais 
pesquisadores, e que existem de fato areas que o IMPA nso cobre, como a Teoria dos 
Numeros e Teoria de Grupos e Algebras de Lie. Por outro lado o Conselheiro Jacob Palis 
mencionou que nenhuma universidade ou instituto de pesquisa, mesmo as conceituadas 
Harvard e Princeton nos E.U.A., tem todas as areas da matematica representadas, e que em 
compara~io o IMPA cobre um espectro de areas bastante amplo. 0 Diretor Geral mencionou 
que as contratacbes de pesquisadores niio siio dirigidas por areas, mas que existe uma lista 
de preferencias. Assim, dos ultimos contratados dois estiveram nesta lista de preferencias, 
Carolina Araujo e Roberto Imbuzeiro, sendo que o ultimo atua em uma area que ainda n i o  era 
representada no IMPA. 0 Secretario mencionou que o IMPA tem facilidade para atrair jovens 
pesquisadores, mas que, por questdes salariais, n i o  consegue atrair pesquisadores com 
alguns anos de carreira para fomentar novas areas. 0 Presidente disse que o IMPA deveria 
perseguir areas que julgue importantes para o pais, e que o Conselho de Administra~io 
poderia tentar ajudar nesta missio. 0 Conselheiro Fernando Sandroni mencionou que 
deveriamos fazer uma reuniio para discutir como alcanqar tal objetivo, com o que todos 
concordaram'. Apos esta discuss50 sobre as areas do IMPA, o Diretor Geral continuou sua 
exposiqio sobre o Relatorio de Gestio, mencionando o numero expressivo de visitas de 
pesquisadores e pos-doutorandos ao Instituto, e de reunides cientificas, com a tendiincia de 
superar com folga a meta contratada ate o final do ano. Tambem causou boa impressio o 
nljmero de livros emprestados, cuja meta contratada de 12.000 deve ser tambem superada 
com folga ao final do ano. Outros detalhes do Relatorio de Gestiio foram apresentados, el por 
fim, o Conselho se mostrou muito satisfeito com o desempenho global do IMPA no primeiro 
semestre, que qualificou como excelente. Em prosseguimento aos trabalhos o Presidente 
passou ao item dois da pauta, as Demonstraqdes Financeiras do Primeiro Semestre, passando 
a palavra ao Diretor Geral. Este comeCou por mencionar que as contas de 2005 foram 
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aprovadas pela Controladoria Geral da Uni%o (CGU), com o conhecimento do Ministro de 
CiQncia e Tecnologia. 0 Diretor Geral tambem destacou que a reserva para contingsncias 
trabalhistas, solicitada pelo Conselho, foi providenciada. 0 Conselheiro Fernando Sandroni 
mencionou que as contingencias podem ser de outras ordens, e que isso deve ser levado em 
considera~iio. 0 Diretor Geral mencionou que devemos chegar ao fim do ano corn reservas 
financeiras suficientes para gerir o IMPA por seis meses, o que se torna necessario dado o 
tempo que leva para o Congress0 liberar o Orcamento; este ano o primeiro lote foi liberado 
somente no dia 28 de Junho. Finalmente, o Diretor Geral apresentou o parecer dos auditores 
independentes, que consideraram corretas as demonstra~bes financeiras do primeiro semestre 
de 2006. 0 Conselho ent%o aprovou as demonstra~bes financeiras com louvor. Em seguida o 
Presidente passou ao item tr6s da pauta, o Orqamento de 2007, passando a palavra ao Diretor 
Geral. Este mencionou que a situa~3o do IMPA para 2007 6 um pouco delicada. 0 orqamento, 
previsto no Contrato de Gest%o, 6 de 11 milhdes de reais. Contudo, o teto or~amentario 
previsto para o Ministerio de Ciencia e Tecnologia (MCT) para 2007 e menor do que o de 2006, 
aproximadamente 100 milh6es de reais menor. Assim, o Ministerio determinou que o IMPA 
receberia em 2007 o mesmo valor de 2006, aproximadamente 8,5 milhdes de reais. 0 Diretor 
Geral pediu entiio uma posiqio do Conselho no sentido de respeitar o contrato. 0 Conselho se 
manifestou ent%o firmemente em defesa da manutenqao do orqamento contratado e decidiu 
manifestar a sua posiq%o ao Ministro de Ci6ncia e Tecnologia. Por fim, o Presidente passou ao 
ultimo item da pauta: Outros Assuntos. 0 Diretor Geral referiu-se a duas questbes colocadas 
na ultima reuni3o do CA: Analise do Programa de Mestrado do IMPA e a possivel implantaqZio 
de uma gratifica~iio individualizada para incentivar a produtividade dos pesquisadores. Em 
relac30 a este ultimo assunto o Diretor Geral disse que 6 um tema complexo, e que existem 
opinides bastante divergentes entre os pesquisadores de como o programa deveria ser 
implementado. 0 Conselheiro Jacob Palis mencionou que de fato a maioria se sente 
desconfortavel sobre o tema, e que como no IMPA a quase totalidade de pesquisadores 
publica com regularidade trabalhos de expressiva qualidade cientifica, e nas mais variadas 
revistas, fica dificil estabelecer criterios objetivos de excelQncia. 0 Presidente destacou que a 
proposta de bbnus incute a possibilidade de aumentar os rendimentos de forma abrangente, 
desde que seja tambem abrangente a produqio cientifica de alta qualidade. 0 Diretor Geral 
mencionou que pedira ao CTC para formular uma proposta de analise de merito para o bbnus, 
ja que se for aprovado so seria efetivado no final do ano. Passou-se entso a analise do 
mestrado do IMPA e de sua importincia. 0 Diretor Geral apresentou um relatorio preparado 
pela Comiss%o de Ensino que destaca: o fato de o mestrado ser um polo de atra~%o a nivel 
nacional e international, corn a presenGa de muitos alunos sobretudo de outros paises da 
America Latina; o processo rigoroso de seleqio e a qualidade acadgmica, que tornam o 
mestrado bastante eficiente; o fato de que o mestrado e um caminho para o doutorado, sendo 
significative o numero de mestres absorvidos pelo programa de doutorado do proprio IMPA; a 
flexibilidade de admiss30 no mestrado, que permite absorver alunos ainda em gradua~50 ou 
revelados pels Olimpiada Brasileira de Matemhtica, o que n%o ocorre nas universidades e o 
fato de os egressos do mestrado do IMPA terem desempenho superior no doutorado. 0 
Presidente disse que nunca questionou o sucesso do mestrado do IMPA, e que de fato a 
quest30 que ele p6s era: sera que o IMPA n3o poderia formar mais doutores se concentrando 
no doutorado? Depois de tomarem conhecimento do relatorio, o Presidente e o resto do 
Conselho se declararam satisfeitos com o papel do mestrado do IMPA, e de sua importincia 
para o doutorado do IMPA. Passou-se a um outro assunto: a contrataG30 de uma nova firma de 
auditoria. Foram contactadas cinco firmas, sendo que duas mostraram interesse: a Bouqinhas 
(R$25.500,00 por ano) e a BDO Trevisan (R$31.000,00 por ano). 0 Conselho decidiu reiniciar 
o processo de contrata~%o de uma nova empresa de auditoria, mas so a partir de 2007. Em 
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seguida o Secretario solicitou poder divulgar as atas das reuniaes do Conselho aos 
pesquisadores e associados, sendo informado que compete aos representantes dos 
pesquisadores e associados no Conselho dar conhecimento das atas aos representados. Por 
fim, o Conselheiro Jacob Palis levantou a questgo salarial. Disse que outros institutos, mais 
especificamente o INMETRO, o IBGE, a FIOCRUZ e o INPI, tradicionalmente ligados ao IMPA 
pela Carreira de Cigncia e Tecnologia, criaram Planos de Cargos e Carreiras proprios, e com 
isso conseguiram aumentos salariais significativos. 0 Conselheiro Jacob Palis pediu uma 
manifestaq30 do Conselho sobre o assunto em mensagem a ser enviada ao Ministro de 
Ciencia e Tecnologia, pleiteando mudan~as salariais na Carreira de Ciencia e Tecnologia para 
reduzir o fosso salarial criado com relaG3o aos institutos mencionados acima. 0 Diretor Geral 
observou que o salario maximo no IMPA e de aproximadamente R$7.300,00 enquanto que no 
INMETRO e de aproximadamente R$14.000,00. 0 Diretor Geral disse que convocou reunizo 
com os diretores dos demais institutos do MCT, e que juntos elaboraram um manifesto, ja 
apresentado ao Ministro de Ciencia e Tecnologia, cujo teor foi apresentado aos membros do 
Conselho. 0 Conselheiro Jacob Palis disse que esta e uma boa chance de "consertar" a 
Carreira de Ciencia e Tecnologia, dada a disparidade salarial que foi criada, e dado que, sem 
institutos como o IBGE, o custo de uma revisio salarial 6 significativamente menor. 0 
Conselheiro Jacob Palis se disp6s a redigir preliminarmente o manifesto que o Conselho 
encaminharia ao Ministro de Cigncia e Tecnologia. 0 Presidente solicitou-lhe entgo a reda~go 
do texto, para consideraqio e a aprova~io  do Conselho. Nada mais havendo a tratar, o 
Presidente encerrou a reuniio, solicitando a mim, como Secretario, que lavrasse a presente 
ata. 
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