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Vigesima terceira Reuniio do Conselho de' Administra~io da Associa~iio 
lnstituto Nacional de ~atematica Pura'e Aplicada 

AS quatorze horas e trinta minutos do dia 17 de novembro de dois mil e seis, na sede 
da Associaq30, na cidade do Rio de Janeiro, RJ, foi oficialmente aberta a vigesima 
terceira reuniso do Conselho de AdministraqBo (CA) da Associa~iio lnstituto Nacional 
de Matemhtica Pura e Aplicada (IMPA), estando presentes os seguintes Conselheiros: 
Eduardo Moacyr Krieger, Presidente, Sergio Ribeiro da Costa Werlang, Jose Fernando 
Perez, Jacob Palis e Eduardo Esteves. Participaram tambem da reuniso o Diretor 
Geral, Cesar Camacho, o Diretor Adjunto, Marcelo Viana, a Consultora Juridica Angela 
de Assis, a Coordenadora de AdministraHo Chssia Pessanha e o Coordenador 
Financeiro Jose Luis Dias Peres. Foi convidado o Conselheiro Eduardo Esteves para 
secretariar a reuniao, o qua1 aceitou a tarefa. Em seguida, o Presidente deu inicio aos 
trabalhos do dial dando a palavra ao Diretor Geral. 0 Diretor Geral passou a 
apresentaqao do primeiro item da pauta: uma breve exposiq%o sobre atividades 
recentes do IMPA. 0 Diretor comeqou por uma avaliaqao do desempenho do IMPA no 
primeiro semestre feita por uma comissao interministerial de acompanhamento e 
avaliaqBo do Contrato de GestBo. A comiss%o fez um comparativo entre as metas 
programadas e as alcanqadas e concluiu de forma bastante positiva, avaliando que o 
IMPA provavelmente cumprira as metas pactuadas. 0 Diretor ressaltou que algumas 
das metas anuais foram ultrapassadas em seis meses, como o indicador 6, visitas de 
estagihrios e pbs-doutorados. Tambem mencionou o ndmero de doutores formados em 
seis meses, 10, muito prbximo da meta anual de 12. E por fim, mencionou a 
quantidade de emprestimos de livros e revistas, o que deve ultrapassar a meta de 
12.000 volumes por ano. Assim, segundo ele o IMPA esta entao cumprindo fielmente 
sua parte no Contrato de Gestao, diferentemente do Ministerio de Ciencia e Tecnologia 
(MCT). Segundo o Diretor, o orgamento pactuado para o ano de 2007 seria de 
aproximadamente 11 milhbes de reais, mas o orqamento que o MCT enviou ao 
Congresso prev6 gastos com o IMPA de 8,5 milhbes. Muito embora creditos 
suplementares possam ser pedidos, o fato de o MCT ter enviado ao Congresso um 
orqamento tao baixo n%o 6 satisfatdrio. Solicitou o Diretor uma nova manifestaqao do 
CA, com respeito ao cumprimento do contrato, a ser enviada ao Ministro em epoca 
oportuna, no que foi atendido. 0 Conselheiro Perez perguntou se novas contrataqbes 
estavam previstas. 0 Diretor disse que o Contrato de GestBo previa a contrataqao de 
dois pesquisadores por ano, e que, a manter-se o orqamento enviado ao Congresso, 
apenas um pesquisador poderia ser contratado em 2007. Como o IMPA contratou 3 
pesquisadores em 2006, um acima do previsto, na media o numero de novos contratos 
nao seria afetado. 0 Diretor mencionou tambkm que, apos 16 anos de apreensbes, 
esth finalmente descartada a realizaqao de um lei180 do predio do IMPA. Segundo ele, 
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nZio ha mais risco de o pra io  ser leiloado, pois a divida trabalhista envolvida foi 
quitada pelo Governo Federal. Disse ainda que iniciou gestoes, atraves da Consultora 
Juridica Angela de Assis, para passar o predio do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Cientifico e Tecnologico (CNPq) para o PatrimBnio Pfiblico da Uni%o, 
o que impediria seu leiliio em eventualidades semelhantes. 0 Conselheiro Perez 
louvou a aq%o do Diretor na questiio. 0 Diretor aproveitou para agradecer as 
congratula~bes enviadas por e-mail pelos conselheiros Eduardo Krieger, Fernando 
Sandroni, Fernando Perez e Nelson Maculan. 0 Conselheiro Palis sugeriu um voto de 
agradecimento a Jose Galizia Tundisi, ex-presidente do CNPq, pelo encaminhamento 
parcial de uma solueiio no periodo de 1998-1999. 0 Diretor ressaltou a participaciio 
decisiva do ex-Ministro Eduardo Campos na solu@io desta pendencia ao conseguir a 
concordincia da Advocacia Geral da Uniao em substituir a penhora do imbvel pela 
penhora em dinheiro. Por fim, decidiu-se agradecer tambem ao atual Presidente do 
CNPq, Erney Plessmann de Camargo e o atual Ministro da CiQncia e Tecnologia, 
Sergio Machado Rezende. Com a anugncia do Presidente, Conselheiro Krieger, o 
Diretor fez um relato das atividades em 2006 da OBMEP, Olimpiada Brasileira de 
Matematica das Escolas Publicas. Disse que em seu segundo ano a OBMEP tomou 
uma dimensao ainda maior, passando de 10,5 milhdes de alunos inscritos em 2005 
para mais de 14 milhdes em 2006. Mencionou tambem a logistics montada para a 
Olimpiada, que envolve 6.000 centros distribuidos pelo pals e o baixo custo por aluno, 
de R$ 1,68. 0 s  2001 alunos de melhor desempenho nas provas de 2005 est%o 
passando por um treinamento matematico no ano corrente, sendo assessorados por 
professores universitarios, estudando com textos elaborados especialmente para este 
treinamento. Por fim, o Diretor leu um trecho de uma avaliac;%o da OBMEP feita por 
uma subcomiss%o do Conselho T6cnico-Cientifico (CTC) do IMPA, constituida pelo 
Conselheiro Esteves, por Israel Vainsencher, da Universidade Federal de Minas 
Gerais, e por Carlos Alberto Aragilo de Carvalho, da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro: No que conceme a participa~a"~ do IMPA, a Subcomissao entende que ela foi 
essencial para o 6xito da empreitada, por respalda-la com o padrgo de qualidade da 
instituiq60. Por outm lado, a grande repercussgo nacional da Olimpiada deu ao IMPA 
enorme visibilidade, al&m de envolvimento bem sucedido com tarefas de extensgo. A 
SubcomissBo tambdm entende que nBo houve prejulzo para as atividades de pesquisa 
e ensino do IMPA, e que a manutenqio da Olimpiada como urn projeto do IMPA, e n60 
como urna de suas atividades principais, ajudou a minimizar o risco de um possivel 
prejuizo. Acreditamos que o IMPA deva dar continuidade B sua participa~:iio na 
Olimpiada, tendo em vista o resultado amplamenfe favoriivel, e o insfarnos a 
disponibilizar a experigncia acumulada para que empreendimentos semelhantes 
ocomm em outras disciplinas. 0 Presidente perguntou qua1 seria o impact0 que a 
OBMEP teria a longo prazo no sistema educacional. 0 Conselheiro Werlang 
mencionou que existe um exame, parte do Sistema Nacional de Avaliaq%o da 
Educago Basica (SAEB), que mede a qualidade do ensino em Matematica nas 
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escolas, e que comparando-se dados de exames ao longo do tempo pode-se medir a 
evolu@o desta qualidade. Mencionou inclusive que existe a possibilidade da FundaGZio 
Itair Social fazer esta analise comparativa. Todos concordaram, contudo, que no 
momento ainda e um pouco cedo para determinar o impact0 da OBMEP no ensino da 
Matematica no pais. 0 Conselheiro Perez elogiou a atividade e enfatizou a sua 
relevancia para a dissemina~80 da Matemhtica, ja que a participac;Zio dos estudantes 
alcan~a quase dez por cento da popula@io do pais. Continuando a discorrer sobre o 
primeiro item da pauta, o Diretor disse que o CTC do IMPA recomendou fortemente a 
contrata~ao de Harold Rosenberg, um matemhtico de excelente qualidade e bastante 
influente em sua area, a Geometria Diferencial. Mencionou que o Rosenberg esta se 
aposentando da Universidade Paris 7, e que pretende ficar um longo tempo no Brasil. 
0 Conselheiro Palis mencionou que a ligago do Rosenberg com o Brasil e antiga, e 
que ele 6 inclusive membro da Academia Brasileira de Cigncias. 0 Diretor mencionou 
que o contrato inicial do IMPA com o Rosenberg terh a duraqso de 5 anos. Passou-se 
entso ao segundo item da pauta, urna proposta de alteraMo do Estatuto Social e do 
Regimento lnterno da Associago. Em primeiro lugar, o Diretor sugeriu alterar o Item IV 
do Artigo 7" do Estatuto Social, onde se IQ: (Cabe ao associado) escolher em 
assembldia trbs membros para o cornit6 de associados, o qua/ serd convocado 
quadrimestralmente pelo Diretor, para ser informado sobre o plano gem1 de atividades 
da Associa~Ao. 0 Diretor sugeriu passar a freqU6ncia das reunides de quadrimestral 
para semestral. Alegou que jB se reline com todos os pesquisadores a cada semestre, 
e que tern dificuldades para agendar reunioes, dadas suas varias atividades. 0 s  
Conselheiros concordaram com a proposta. Em seguida, o Diretor sugeriu ao CA que 
considere a seguinte proposta de altera@o do Artigo 4" do Regimento lnterno que 
trata da estrutura organizacional da Associa@o, qua1 seja: 1) criar urna Coordena@o 
Financeira; 2) acrescentar A estrutura da Diretoria, que atualmente conta com as 
figuras do Diretor Geral e do Diretor Adjunto, as figuras do Assessor da Diretoria, do 
Consultor Juridico e do Assessor de Controle Interno. 0 Conselheiro Werlang opinou 
que urn assessor para a Diretoria n8o seria necessArio, ja que os Coordenadores 
podem e devem assessorar a Diretoria. 0 Diretor mencionou que, de fato, no momento 
nao contrataria ningu6m para este cargo, ao que o Presidente ponderou que em 
havendo a vaga, ela acabaria sendo preenchida. 0 Presidente sugeriu ao Diretor que 
reapresente urna proposta sobre o assunto em urna pr6xima reuniiio do CA. Passou-se 
entao ao item referente a outros assuntos. 0 Conselheiro Werlang lamentou que o 
IMPA nao tenha se tornado um instituto da UNESCO. 0 Diretor explicou que para tanto 
seria necessario, pelas norrnas legais da Unesco, que o CA tivesse um representante 
de cada pak da regiao, criando urna estrutura muito pesada para o bom 
funcionamento da instituiHo. Em seguida, o Diretor fez urna breve apresenta~ilo sobre 
a evolu@o do nlimero de doutores formados pelo IMPA nos Oltimos anos, em 
seqiiencia A discuss80 sobre o Mestrado ocorrida na reuniiio anterior. 0 Presidente 
manifestou sua opiniiio de que o IMPA deveria fazer esfor~os para, sem perda de 
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qualidade, formar anualmente mais doutores. 0 Conselheiro Palis ponderou que a 
grande dificuldade e encontrar um nljmero maior de alunos qualificados. Ponderou, 
ainda, que, no momento, o nljmero de bolsas disponiveis e suficiente para absorver 
todos os candidatos qualificados. 0 Presidente mencionou um simp6sio de que 
participou, onde se destacou a necessidade de se apressar a formaqiio de doutores no 
pais. 0 Conselheiro Perez citou o exemplo do novo modelo de pos-gradua~Co 
sendo implantado na Fran~a e em toda a comunidade europeia com 2 anos para 
o mestrado e apenas 3 anos para o doutoramento. 0 novo modelo pretende, 
entre outras coisas, fazer com que os egressos dos programas de doutorado 
tenham mais oportunidades na industria que considera que no modelo atual os 
alunos sBo formados com idade maior do que o desejavel. Considera tambem 
que o valor das bolsas de pos+radua~io nZio e suficientemente motivadora para 
os alunos mais brilhantes. Em seguida, o Conselheiro Esteves levantou a 
preocupaqiio dos pesquisadores com a questiio salarial. 0 Conselheiro Palis disse 
que, como combinado na ljltima reuniiio, ele esta preparando um manifesto por 
melhores condiqges na carreira para o Conselho encaminhar ao MCT, mas que estava 
tendo dificuldades para colher os dados necessaries para bem embasa-lo. Todos 
concordaram, no entanto, que o momento mais apropriado para levantar esta questao 
ao MCT seria no prbximo ano. 0 Conselheiro Werlang perguntou sobre a implantagiio 
no IMPA de um b6nus de produtividade cientifica. 0 Diretor disse que o CTC analisou 
esta questiio, e, por unanimidade, julgou que no caso do IMPA isto nao seria 
desejdvel. 0 Conselheiro Esteves disse que diversos associados manifestaram, em 
reuniiio organizada por ele e pelo Conselheiro Palis, a necessidade de que o CTC do 
IMPA, dada sua importancia, inclusive histbrica, tenha mais representatividade. Em 
particular, foi bastante criticada nessa reuniao a atual forma de escolha de membros 
do CTC delineada no Item a do Parhgrafo 2" do Artigo 11" do Regimento Interno, pois 
ela permite a escolha de um membro por um nljmero minimo de indicafles. Ficou 
acertado que este assunto constaria da pauta da prbxima reuniao do CA, e que a 
escolha de novos membros para o CTC s6 se daria ap6s essa reuniao. Nada mais 
havendo a tratar, o Presidente encerrou a reuniao, solicitando a mim, como Secretario, 
que lavrasse a presente ata. 
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