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Vigesima quinta Reuniiio do Conselho de AdministraqSo da 
AssociaHo Instituto Nacional de M a t d t i c a  Pura e Aplicada 

As quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e quatro de 
agosto de dois mil e sete, na sede da Associaq~o, na cidade do 
Rio de Janeiro, RJ, foi oficialmente aberta a vig6sima quinta 
reuniao do Conselho de Administra~ao (CA) da Associa~ao 
Instituto Nacional de Matem6tica Pura e Aplicada (IMPA), 
estando presentes os seguintes Conselheiros: Eduardo Moacyr 
Krieger (Presidente), Eduardo Esteves, Fernando Sandroni, 
Jacob Palis, Jose Fernando Perez, JosC Galizia Tundisi, Jose 
Roberto Drugovich de Felicio, Nelson Maculan e Sergio Werlang. 
Participaram tambkm da reuniZio o Diretor Geral, Cesar Camacho, 
a Consultora Juridica Angela de Assis, a Coordenadora de 
Administraqao Cassia Pessanha e o Coordenador Financeiro JosC 
Luiz Dias Peres. Foi convidado o Conselheiro Esteves para 
secretariar a reuniao, o qua1 aceitou a tarefa. 0 Presidente 
iniciou a reuniao dizendo que foi solicitado pelo Conselheiro 
Palis para incluir na pauta urn item sobre a questao salarial 
no IMPA, e que aceitou a solicitaqao. Em seguida perguntou se 
havia mais solicitaqbes. 0 Conselheiro Esteves entao solicitou 
que fosse incluida na pauta a questao da forma de eleiqao dos 
membros do Conselho Tecnico-Cientifico (CTC), para retomar a 
discussao que foi feita na reuniao anterior. 0 Presidente 
aceitou a solicitaqao. Antes de passar aos itens da pauta, o 
Presidente mencionou que a liminar contraria a Lei no 9.637, a 
lei das organizaqaes sociais, que havia sido encaminhada pelo 
Partido dos Trabalhadores (PT) e pelo Partido Democratico 
Trabalhista (PDT) ao Supremo Tribunal Federal em 1998, foi 
indeferida. Mencionou ainda que somente a liminar foi julgada, 
faltando julgar a Aq80 Direta de Inconstitucionalidade contra 
a mesma lei, que os partidos acima mencionados moveram. Por 
fim, o Presidente disse que a Academia Brasileira de CiGncias 
(ABC) e a Sociedade Brasileira para o Progress0 da Ciencia 
(SBPC) se declararam "amicus curiae" das organizac$3es sociais 
nesta aqilo, entregando ao Ministro Gilmar Mendes um parecer em 
defesa destas. 0 Diretor Geral agradeceu o empenho da ABC e da 
SBPC, e disse que o parecer delas foi importante para o 
indeferimento da liminar. EntZio o Presidente abriu a reuniao, 
pedindo ao Diretor Geral que, como previsto no primeiro item 
da ,pauta, apresentasse para andlise do CA o Relatbrio de 
Gestao e as Demonstraqdes Financeiras referentes ao primeiro 
semestre de 2007. Antes de comegar, o Diretor Geral informou 
que o Relat6rio de Gestao de 2006 foi aprovado com nota dez 
por uma comissdo interministerial de avaliaqao. Entao, 
apresentou aos conselheiros o quadro de metas e indicadores 
contratados e realizados referente ao primeiro semestre de 
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2007. 0 Diretor Geral ressaltou o nGmero de artigos 
cientificos publicados no semestre, que se encaminha, a 
manter-se o ritmo, a ultrapassar de forma significativa a meta 
anual. Tambkm ressaltou o aumento do percentual de 
pesquisadores com bolsa de produtividade em pesquisa do CNPq, 
para 92%, e o nhero de visitas-meses de estagiarios de p6s- 
doutorado, que praticamente ja atingiu a meta contratada no 
ano. Ate Junho foram 30 os estagiArios, aproximadamente a 
metade vindo do exterior. 0 Diretor Geral mencionou que ate 
Junho foram realizadas somente 2 reuniaes cientificas, mas que 
mais 7 estao previstas para o segundo semestre, sendo que de 
fato 5 destas j6 ocorreram em Julho e Agosto, e que portanto a 
meta contratada sera alcan~ada. Mencionou tarnbem que foram 
concedidos 7 titulos de doutor no primeiro semestre, e que 
esta prevista a concess30 de pelo menos mais 6 titulos at6 o 
fim do ano, superando a meta contratada. 0 Conselheiro 
Drugovich observou que j6 sao quase 100 o ndmero de alunos de 
doutorado que ele viu no quadro do IMPA, e perguntou como se 
situa a evasao de alunos no doutorado. 0 Diretor Geral disse 
que a Comissdo de Ensino j6 fez estudos sobre o mestrado e o 
doutorado no IMPA, e verificou que a evas%o no doutorado se 
concentra praticamente toda nos primeiros 18 meses, mais 
especificamente at6 o exame de qualifica~ao, normalmente 
realizado ao termino deste periodo, e a evasao no mestrado se 
concentra no primeiro ano, mais especificamente ate o exame 
preliminar, normalmente realizado ao final deste periodo. 0 
Diretor Geral disse que a taxa de evasdo de alunos de 
doutorado se situa em aproximadamente 20%, percentual que o 
Conselheiro Tundisi comentou estar na media. 0 Presidente 
mencionou o modelo eficiente da pbs-gradua~do britbnica, em 
que os alunos entram para um programa unificado de pos- 
gradua~do, e ap6s 18 meses prestam um exame que decidira se 
irao tentar um doutorado ou urn mestrado terminal. 0 
Conselheiro Palis disse que este e essencialmente o modelo 
americano, e que ja era o modelo da Universidade de Berkeley 
na dkcada de 60. Em seguida, o Diretor Geral mencionou que 679 
livros e assinaturas anuais de revistas foram incorporados ao 
acervo do IMPA, e que caminhamos para superar amplamente a 
meta contratada de 900. E mencionou que foram emprestados 
7.149 livros no primeiro semestre, mais de 50 por dia 6ti1, e 
que a meta realizada deve ultrapassar a contratada em 20%. 0s 
Conselheiros passaram entilo a tecer comentarios sobre o 
desenpenho do IMPA. 0 Conselheiro Palis comentou que, para 
al6m dos nheros, a qualidade media dos artigos publicados 
pelos pesquisadores do IMPA 6 alta, o que pode ser medido pelo 
fato de eles serem publicados em revistas muito conceituadas 
internacionalmente. 0 Conselheiro Perez sugeriu que os artigos 
sejam listados nos relatbrios anuais e semestrais do IMPA 
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tambem pelas revistas em que sao publicados, para que tenhamos 
uma melhor dimensgo do que o Conselheiro Palis ressaltou. 0 
Conselheiro Drugovich perguntou como a produ~ao cientifica do 
IMPA se situa em termos de cita~6es. 0 Conselheiro Palis 
mencionou que o nhnero de citaCdes, apesar de importante, deve 
ser interpretado com o cuidado de evitar-se fazer compara~des 
com outras areas, pois, por exemplo, a comunidade de 
matemdticos no Brasil 6 bem menor que a de fisicos, menos da 
metade. 0 Conselheiro Werlang observou que de fato tal cuidado 
e necessario, pois, por exemplo, a Econornetrica, considerada 
uma das melhores revistas em Economia, apresenta uma media de 
cita~6es por artigo trgs vezes maior que a da Annals of 
Mathematics, considerada uma das melhores revistas em 
Matematica. 0 Conselheiro Krieger mencionou um estudo que 
concluia que, em termos de cita~bes, as Areas em que o Brasil 
mais se aproximava da media internacional eram a MatemAtica, a 
Fisica e a Quimica. 0 Conselheiro Palis observou que os 
nberos deste estudo sao disponibilizados na Internet pelo 
Information Sciences Institute (ISI). 0 Conselheiro Drugovich 
gostaria de saber como o IMPA, especificamente, se situava 
neste aspecto, e sugeriu que o nhnero de citaqaes do IMPA seja 
calculado e comparado com o de outras institui~des e com a 
media internacional. Por fim o Conselheiro Esteves prop6s que 
se buscasse saber, nos 6ltimos anos, o nhnero de estagiarios 
de p6s-doutorado no IMPA que v@m do exterior e que depois vao 
para uma universidade brasileira. Comentou que esta, alem da 
forma~ao de mestres e doutores, e tamb6m uma forma de o IMPA 
ajudar no desenvolvimento da Matem6tica no pais. 0 Diretor 
Geral passou entao A apresenta~ao das demonstra~6es 
financeiras do IMPA. Mecionou que as presta~aes de conta do 
IMPA ate 2005 foram aprovadas pelos auditores independentes, 
pela Controladoria Geral da Uniao (CGU) e pelo Tribunal de 
Contas da Uniao (TCU); e que as contas de 2006 foram aprovadas 
pelos auditores independentes e pela CGU, e se encontram em 
analise pelo TCU, seguindo os prazos regulamentares. 0 Diretor 
Geral mencionou que, com o fluxo de caixa atual, o IMPA se 
sustentaria por seis meses se deixasse de receber recursos. 0 
Coordenador Financeiro disse que o fluxo de caixa foi ajustado 
para seis meses porque em um certo ano os recursos do Contrato 
de Gestao so chegaram no dia 10 de junho. Segundo ele, a 
propria CGU entende que um fluxo de caixa elevado ngo somente 
e licito mas necessario. 0 Diretor Geral apresentou ao CA o 
parecqr dos auditores independentes, que aprovaram as contas 
do IMPA ate junho de 2007. Mencionou, quando perguntado pelo 
Conselheiro Werlang, que a reserva para continggncias 
trabalhistas passou de cerca de 300 mil para 650 mil reais, 
seguindo uma f6rmula de c6lculo sugerida pelos auditores 
independentes. Finalmente, votando solicita~ao do Conselheiro 
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Sandroni, os Conselheiros quiseram deixar registrado um voto 
de louvor a institui~ao e .A sua administra~do. Antes de 
passar-se ao pr6ximo item da pauta, o Diretor solicitou tempo 
ao Presidente para dar algumas noticias. Primeiro, mencionou 
que o IMPA contratou o pesquisador Harold Rosenberg, um 
matematico americano de muito prestigio, que se aposentara no 
pr6ximo ano, aos 68 anos de idade, de seu emprego na 
Universidade de Paris 7. Seu contrato com o IMPA serd de 5 
anos. 0 Diretor Geral mencionou que, motivado por este caso, 
que nao e incomum nas universidades europbias, a Coordena~do 
de Aperfei~oamento de Pessoal de Nivel Superior (CAPES) criou 
um programa de bolsa, de valor elevado, para pesquisadores em 
situa~ao semelhante, e que Rosenberg vira com esta bolsa. Em 
segundo lugar, mencionou que propora ao CTC a contrata~ao do 
jovem pesquisador Artur ~vila, urn matematico brilhante, que 
ap6s seu doutorado pelo IMPA, sob orienta~do do Prof. 
Welington de Melo, se mudou para a Franqa e e atualmente 
detentor de uma posi~do no Centre Nationale de la Recherche 
Scientifique (CNRS) . Disse que Avila j a  recebeu varios 
premios, e tem uma bolsa do Instituto Clay por trCs anos. 0 
Conselheiro Palis observou que, apesar de todos os prCmios, 
Avila tem apenas 27 anos de idade. 0 Diretor Geral disse que 
~vila deverd passar 6 meses por ano no IMPA, quando entdo 
recebera saldrio pelo instituto. Em seguida, o Diretor Geral 
mencionou que, com a ajuda de Rosenberg, o IMPA fez um acordo 
com a Universidade de Paris 6, que oferecera um ano sabatico 
por ano para um professor de 16 que se dispuser a vir para o 
IMPA. Com isso, segundo o Diretor Geral, procura-se criar 
areas novas no IMPA. Em seguida, o Diretor Geral relatou que a 
Olimpiada Brasileira de Matematica das Escolas P6blicas 
(OBMEP) atingiu este $no 17.300.000 alunos, um recorde, com 
sua primeira prova sendo realizada em 38.500 escolas, com 
apenas urn incidente, que resultou na desqualificaqdo de uma 
escola no Rio de Janeiro. Disse que o programa da Olimpiada 
prevg um ano de inicia~ao cientifica com bolsas para 3.000 
alunos, que tem sido urn sucesso. E que estd brotando uma 
demanda do Governo Federal e das escolas phblicas para 
expandir este programa de inicia~do cientifica. Mais 
concretamente, disse que o Ministbrio da CiGncia e Tecnologia 
(MCT) encomendou um projeto para que o nlimero de bolsas de 
inicia~do cientifica seja ampliado para 10.000, com dura~ao 
para cada premiado, independentemente de sua idade escolar, 
ate o bfim do Ensino Mbdio. Segundo o Diretor Geral, esta 
amplia~do torna o projeto da OBMEP muito mais complexo, 
envolve um orqamento muito maior, e impbe um peso muito grande 
sobre a infra-estrutura do IMPA. 0 Diretor Geral disse que 
estd formando urn conselho, constituido entre outros pelos 
Conselheiros Perez e Sandroni, pelos pesquisadores Paulo Cezar 
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Pinto Carvalho e Jonas Gomes, pelo membro do CTC Carlos 
Alberto Aragao de Carvalho, e pela ex-presidente da Sociedade 
Brasileira de Matematica (SBM), Suely Druck, para fazer a 
transigao para urn programa maior, que ainda tera a 
participaqZo do IMPA, mas tera uma estrutura mais isolada do 
Instituto. 0 Diretor Geral pediu o apoio do CA neste momento 
de transiqZo. 0 Presidente observou que o IMPA poderia buscar 
parceiros na ampliaqao da OBMEP, e que o Centro de Gestao e 
Estudos Estrategicos poderia ajudar o IMPA a fazer estudos 
para esta transiqZo. 0 Conselheiro Werlang mencionou que a 
OBMEP e importante n%o s6 para o pais como para a imagem do 
IMPA. 0 Conselheiro Palis disse que a OBMEP e um projeto do 
IMPA, e da SBM, mas que nao deveria ser vista como uma miss20 
do IMPA, j6 que ndo envolve uma parte significativa de seu 
quadro de pesquisadores, e sim como uma contribuiqao social do 
Instituto. 0 Conselheiro Tundisi disse que o IMPA deve se 
envolver no aspect0 conceitual da OBMEP, mas que nZo deve se 
envolver diretamente corn sua gestao, especialmente em sua nova 
dimensao. 0 Conselheiro Perez disse que o IMPA tem 
responsabilidade no processo de transiqdo da OBMEP. 0 
Presidente Krieger disse que o IMPA deveria se esfor~ar para 
apresentar projetos globais para a sociedade. 0 Conselheiro 
Drugovich disse que a f6rmula da OBMEP deveria ser copiada por 
outras sociedades cientificas, alem da matemhtica. 0 
Conselheiro Werlang ressaltou que, na fase democratica em que 
o pais vive, tudo o que fazemos, que envolve gastos publicos, 
deve ser bem justificado para a sociedade, e que as atividades 
da OBMEP tem uma aceitaqao muito boa. 0 Conselheiro Palis 
voltou a ressaltar que o IMPA nao pode ter como 
responsabilidade direta uma atividade do perfil e do porte da 
OBMEP. Por fim, o Presidente observou ser necessario aguardar, 
at6 que o processo de transi~Bo esteja mais delineado, para 
que o CA possa ter elementos para decidir sobre seu apoio. Em 
seguida, o Presidente passou a palavra ao Conselheiro Palis, 
que, atendendo a uma solicitaqao do CA em sua vigksima 
terceira reunido, apresentou uma proposta de carta ao Ministro 
Sergio Rezende do MCT, elaborada em conjunto com o Conselheiro 
Esteves, sugerindo ao Ministro algumas mudan~as conceituais 
no plano das carreiras de Cigncia e Tecnologia, e novas 
tabelas salariais. Mais concretamente, a carta propde tabelas 
salariais semelhantes as que desfruta atualmente o Instituto 
Nacional de Metrologia (INMETRO), e que as avalia~bes por 
desempenho, para concessdo de gratifica~des, sejam feitas por 
comit6s majoritariamente constituidos por pessoas externas as 
instituiqdes. 0 Conselheiro Werlang observou que uma carta 
apoiada pelo CA n3o deveria englobar todas as carreiras de 
Ciencia e Tecnologia, mas somente o IMPA. Por solicitaqdo do 
CA, os Conselheiros Palis e Esteves ficaram de reformular a 
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proposta de carta para que 's6 o IMPA, com sua excelCncia 
cientif ica, se j a mencionado. Ficou combinado que a nova versa0 
sera enviada eletronicamente, e com a maior brevidade 
possivel, aos Conselheiros para aprovaqao, e em seguida 
encaminhada pelo Presidente ao Ministro S6rgio Rezende. Em 
seguida, o Presidente passou h discussdo da forma de votaqbo 
para o CTC, passando a palavra ao Conselheiro Esteves. Este 
disse que um grupo significativo de pesquisadores nao estd 
satisfeito corn a forma de vota~%o atual para o CTC, prevista 
no Regimento Interno, em que dois membros sdo eleitos pelos 
pesquisadores em uma vota~do em turno unico, corn cada 
pesquisador votando em apenas um 'candidato. Disse que esta 
preocupaqZio vem desde novembro, e que reside na possibilidade 
de um membro ser conduzido ao CTC com um nhnero muito pequeno 
de votos. 0 Presidente pediu que uma proposta concreta de 
mudan~a de regras seja feita, para que seja julgada. 0 
Conselheiro Esteves disse que j6 existe uma proposta concreta, 
a de que os membros do CTC sejam escolhidos separadamente em 
votaqao majoritaria. 0 Diretor Geral disse que ja convocou 
elei~des, baseado no Regimento Interno e no acerto feito na 
ultima reuniso do CA. E disse que o fez porque precisa 
convocar uma reuniao do CTC para setembro. Houve concordsncia 
de que as regras n%o deviam mudar para as elei~6es em curso, e 
decidiu-se adiar a discussdo do tema para a pr6xima reuniao, 
quando o Conselheiro Esteves ficou de apresentar uma proposta 
concreta de alteraqkio do Regimento Interno. 0 Conselheiro 
Perez disse que apresentara tamb6m uma justificativa para a 
manuten~so das atuais regras. Passou-se entdo ao segundo item 
previsto em pauta: Procedimentos para a elei~ao do Diretor 
Geral para o period0 2008-2011. 0 Presidente leu para os 
demais Conselheiros o Artigo 26 do Estatuto Social, que trata 
justamente destes procedimentos. Como manda o Estatuto, deve 
ser escolhido urn Cornit& de Seleqao, que apos consultar os 
associados e o CTC, elaborar6 uma lista triplice a ser 
submetida ao CA. 0 Cornit& foi entdo escolhido, e e formado por 
Luiz Davidovich (UFRJ), como presidente, Carlos Afonso Nobre 
(INPe), Jose Fernando Perez (membro do CA), Jose Mario 
Martinez Perez (UNICAMP) e Aron Simis (UFPe) . 0s indicados 
serao ainda perguntados se aceitam ou n3o a indicaqao. 
Combinou-se que o Cornit& apresentar6 a lista ao CA ate 15 de 
novembro, e o CA se reunira na segunda quinzena do mesmo mgs 
para escolher o Diretor Geral do IMPA para os proximos quatro 
anos. Q Diretor Geral observou que e necessario um quorum 
minimo de 7 Conselheiros para escolher o Diretor Geral. Tambem 
apresentou um roteiro que menciona que qualquer Conselheiro 
pode ser representado na prbxima reuniao, por um outro 
Conselheiro ou urn advogado, mediante instrumento de 
procuraqao, no qua1 deverd haver a especifica~ao dos atos e o 
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nome do candidato (a Diretor Geral) a ser votado, nos termos 
estabelecidos no Art. 1.074, §lo do C6digo Civil, e assim ser 
computado na contagem do quorum minimo de presenCa mencionado 
acima. 0 Presidente mencionou que espera que tal expediente 
ndo seja necessArio, segundo a tradi~do da Casa. Nada mais 
havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunido, solicitando 
a mim, como SecretArio, que lavrasse a presente ata. 

Eduardo ~ o a c ~ o r i e g e r  
Presidente 

- .  ,5.-&5;& d- 
Eduardo Esteves 
Secretario 
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