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Vighsima Nona Reuniao do Conselho de Administra~Io da Associa~iio lnstituto 
Nacional de Matematica Pura e Aplicada 

As catorze horas do dia tr&s de setembro de dois mil e oito, na sede da Associa~So, na 
cidade do Rio de Janeiro, RJ, foi oficialmente aberta a vigesima nona reuniao do 
Conselho de AdministraHo (CA) da Associa@o lnstituto Nacional de Matematica Pura e 
Aplicada (IMPA), participando dela os seguintes Conselheiros: Eduardo Moacyr Krieger 
(Presidente), Carlos lvan Simonsen Leal, Eduardo de Sequeira Esteves, Jacob Palis 
Junior, Jos6 Monserrat Filho, Luiz Davidovich, Fernando Adolpho Sandroni, Jos6 
Fernando Perez e Jose Roberto Drugowich, os tr&s ultimos por meio de comunicaMo 
com o Presidente, a quem enviaram por escrito suas posiq6es sobre o item 5 da pauta, a 
saber, a delibera@o sobre a representa~80 dos pesquisadores no Conselho Tbcnico 
Cientifico (CTC). Estavam ainda presentes o Diretor Geral, Dr. Cesar Leopoldo Camacho 
Manco, o Diretor Adjunto, Dr. Claudio Landim, a Consultora Juridica, Angela Cavalcante 
de Assis, a Coordenadora de AdministraHo, Cassia Pessanha, o Coordenador 
Financeiro, Jos6 Luiz Dias Peres e o Auditor Interno, Carlos Roberto Santos. Foi 
convidado o Conselheiro Eduardo de Sequeira Esteves para secretariar a reuniao, o qua1 
aceitou a tarefa. Foi verificado o quorum legal necessario para os trabalhos previstos'na 
pauta, a saber: 1) ApresentaHo da avaliaMo do Doutorado do IMPA; 2) Analise do 
Relatbio de GesHo; 3) Anslise das demonstrafles financeiras; 4) Analise da proposta de 
alteraHo da Tabela Salarial dos Pesquisadores; 5) RepresentaHo dos pesquisadores no 
CTC; 6) Outros assuntos. 0 Presidente deu boas-vindas ao novo Conselheiro, Carlos 
lvan Simonsen Leal, no que foi seguido pelos demais Conselheiros. Em seguida, o 
Presidente abriu a discuss%o sobre o primeiro item da pauta, convidando o Coordenador 
de Ensino do Instituto, Dr. Andre Nachbin, a fazer sua apresentaHo de uma avaliaHo do 
Doutorado do IMPA. Este apresentou tabelas relacionando numero de alunos admitidos, 
numero de alunos que se doutoraram e ntlmero de publicafles destes alunos, em termos 
globais e por Areas de pesquisa. Tamb6m apresentou tabelas relacionando a avaliaHo 
dos candidatos admitidos, feita pela Comiss%o de Ensino, com o desempenho destes no 
Programa de Doutorado, de 2000 a 2004. 0 s  Conselheiros debateram bastante o tema, 
ap6s o que o Presidente agradeceu, em nome dos Conselheiros, as informafles 
prestadas pelo Coordenador de Ensino, e Ihe fez votos de bom trabalho. 0 Diretor Geral 
manifestou sua opiniao de que o crescimento do numero de doutores em Matematica no 
pais virA com o increment0 do numero de jovens interessados na Area. Neste sentido, 
informou que sera lanwdo pela CAPES, at6 o fim do m6s de setembro, o Programa 
PlCME de bolsas de IniciaHo Cientifica com dura@o de ate dois anos, seguida de uma 
bolsa de Mestrado em Matemstica que sera oferecida aos alunos medalhistas de Ouro, 
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Praia ou Bronze da Olimpiada Brasileira de Matematica das Esmlas Poblicas (OBMEP) 
que j% tenham ingressado a uma universidade. Segundo o Diretor Geral, os medalhistas 
fonnam urn contingent0 d8 800 alunos que cursam graduago nas melhores 
universidades, e que poderao corn este pqrama concluir a gradua@o (na faculdade 
escolhida) simubneamnte corn o m a d o  em MatemBtica. Em seguida, passou-se por 
consenso ao quinto item da pa&. 0 Presidente deu a pafavra ao Consetheiro Eduardo 
ds Sequeira Esteves. Este leu para os presentes o squint8 texto: 'Cares Senhores: Lhes 
encarninho uma proposta de mudan- do Regimento Interno do IMPA-OS, qua1 seja, a de 
trocar o texto do Pa-rafo 20 do Artigo 11 por: 'Para os rnandatos subseqUentes cado 
membro relacionado no item I l l  wrA escolhido em eleigo corn voto secret0 e em turno 
Onico. Cada pesquisador votata em urn nome, sendo considerado eleito o mais votado. 
Em caso tie empate, usar-8%-a o crigrio de idade, sendo eleito o mais idoso.' Resumindo, 
propeSe-se que deixemos os pesquisadores esoolher todos os cinca membros internos do 
CTC. Notem que esta p r o m  est& em conformidade corn o que 6 usual no meio 
acad&mico mundo afora; por empla ,  nas universidades as professores ~scolhern o 
chefe de departamento. Aqul no IMPA, no corn- do ano, foi feita uma sondagem por 
email em que 28 dos enao 40 pesquidores se manifestararn, 21 a favor da proposta 
em queaa, e apenas 5 contra. 0s senhoms certamente s a h  que a mdoria dos 
pesquisadores do IMPA B cornposh de Lidaranqas em suas respactivas &reas, d o  
freqilentemente consultados para deci- de carster acadmico-cientifico por setis 
pares e por aggncias de fomento. De posse d&a 'expertise', 8 da pdpfla experidnda de 
trabalho no institute, os pesquisadores estso cetkmnte aptos a identificar as 
newssidades do IMPA, e a compor o CTC de forma adequada 8 equilibrada, para que a 
organizafio pmsa woluir dentlfica e academicamente, Sendo assim, B minha convim0 
que nao s6 podemos, mas devemos, estender aos pesquisadores urn vato de confianp, 
aprovando a proposta que encaminho.' 0 Diretur Gem1 pediu a palavra, e fez o seguinte 
relato: "Me posiciono contra a proposh apresentada pe ls  motivas seguintes: 1) Ela 
contraria a histbria do IMPA, p i s  desde a cria@o do lnstituto em j952 ate o ano 2000, 
enquanto existiu o CTC, a renova+ de seus membros foi feita mediante lista trlplica 
daborada pelo prbprio CTC, corn ascolhr pelo Presidente do CNPq ou pdo Ministro da 
Ciencia e Tecnolugia, dependendo da @om. Entre 2001 e 2003, corn o IMPA jh como 
OrganizaGgo Soclal, o CTC fol urn & ~ & o  consultive. A rnudanqa para urn sistema mais 
aberto deveria ser feita corn maior parcimbnia; 2) De ser aprovada, a prop- 
apresentada poded levar a uma represenhHo desequilbrada por %reas de pesquisa em 
urn brgio como o CTC cuja fun@o preclpua B a de contratar dou dernitir psquisadores; 
3) De ser aprwado, o sistema de elei@o proposto inibih a participaflo no CTC de uma 
parcels do corpo de p e q u i s a d m  que ngo desejam disputar uma elei@o.* Seguiu-se 
urn debate da proposta N o s  Condheiros presentes, o Diretor Geral e o Diretor Adjunto. 
Ao final, a seguinte proposta foi aprovada por seis Conselheiros: substituir a Ma@o do 
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ParBgrafo 2', wrn todas suas allneas, do Artigo 11 do Regimento Interno do fMPA-OS 
por: 'Para os mandatos subseqSSentes, cada membro relacionado no item Ill ser8 
escolhido em dei@o obedecendo as seguinbs nomas: a) A elei#o ser4 rerrti ia 
mediante voto secret0 e em hrno dnico; b) SerA considerado eleito o candidato mais 
votado, Em caso de empate, usar-se-5 o criteria de antigiiidade, sendo 8ld0 o mais 
antigo no IMPA. c) Nao podera haver candidato de Area de pesquiaa que jB possua urn ds 
seus integrantes entre as membros telacionados no item Ill. d) Cada pesquisador, titular 
ou associado e integrante do Corpo Cimtlfico da Associa@o, v0tal.g em urn nome,' 0 
Presidente esclareceu que 0s dois votos contra e urn a favor da progosta original 
encaminhadoa por Conselheiros que nab partidparam da disc-o final nao seriam 
computados, e que os =is votos dados satisfaziam a exiggPlcia estatutaria de maioria 
ahtuta. Passowe en- ao w n d o  item da pauta. 0 Pregidente passou a palavra ao 
Diretor Geml, que apresantou o RelMrio de Gestdo do prlmeiro =mestre de 20[18, 
concdmd- no Quadm de Metas e lndicadores. O Relat6rb foi aprovado por todos 
os Consefheiros. h i m ,  o Presidente passou ao -in, itern da pauta, dando novamente 
a palam ad Dimtor G m l ,  que apresdou as &monsira@es ftnaneeiras em 30 de junho 
de 2008 e o pa-r dos auditom independentes, feito pela Consulcamp. 0 Dketor Gml  
mencionou que nao sed mais a Controladoria Geral da UniQo do Rio de Janeiro qus 
avaliar4 as contas do IMPA, mas a de Brash, e comentou que todo o processo de 
avatiaw p a s s a M  a ser mais demodo. Os Conselheiros se mostrararn satisfeitos ;corn 
as demonstnqlies financeiras, aprovando a Balan~o Patrimonial, a Demonstra@o do 
Resultado do Exercicio, a hmonstra@o da Muta@o do Patrimdnio Social, a 
Demonstra@o das Origens e Apl icaf l~  dos Recums e o Dmanstrativo de Fluxo de 
C a b .  0 Pmsichb, em nome dos ConseKeiros, nconheceu a excelgncia do IMPA no 
cumprimento das nomas, e atribuiu urn voto de lowor ao Dlretor Geral. Em seguida, o 
Pmsidente abriu a d i d o  sobre o quarto item da p u b ,  m n d o  a palavm ao Diretor 
Gerd, que apresmtou uma prop- de nova Tabela Salarial para as pesquisadom 
contratados pela Associa@o. 0s Condheiros aprovaram a nova Tabeta. Apbs, o 
Presidente abriu a discussao sobre o Oltirno item da muta, Outros Assuntos. 0 
Conselheiro Eduardo de Sequsira E&ms fez o seguinte relato: "Cams Senhores: 
Gostaria de fazer urn pequeno relato sobre a minha participag40 8 a do Jamb no 
processo que levou ao aumento salarial para os pesquisadores da m d r a  de Cihda e 
Tecnologb. 0 Jamb e eu noa envolvemos nesta quest%o quando prepram= uma carta 
qw o Conselho enearninhou ao Ministro da CiBncia e Tecnologia. E continuamos a 
acompanhar corn aten@o esta quesao. Em meados do primeiro semestre, a negoci@o 
parecia travada entre o Sindicato e a M i n M o  do Planejamento. E d o  o Jacob, como 
presidente cia Academia Brasileira de Cienclas, s a Marco AntBnia Raupp, como 
presidente da Sociedade Brasileira para o Pmgresso da Cihcia, solicitararn uma 
aud iMa ao Ministro do Planejamento. Para wta audiencia. o Jacob e au estudamos as 
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propostas do Gwerno a do Sindicato. Verificarnos, entre outras colsas, qus ambas 
a b v a m  as gratifia-s de titulwo e de desempenho, o Governo no sentido de 
aumentar a diferenp e n b  os vencimentos de ativos e inativos, e o Sindido no sentido 
de diminul-la. Concluimos enttio $us seria melhor que o Jacob e o Marco AntBnio 
fizessem uma apresmta@o concehal da carreira ao Ministro, e sugerissem que o 
Govemo n%o alterasse &s pa&meh,  especialmente as grabZficaQses. Assim, ficaria 
desenhado um camlnho conciliatorio para o entrave nas negocia@ss. Albm disso, m i a m  
preaenrados os fundamen- da carreira, que significou urn importante avanw m nosso 
pals. Outro ponto ccrlocado, t a m M  condtual, e que seria importante que a carreira 
tivesse tetos satariais semelhantes ao da FundaHo Owaldo Cruz (ROCRUZ), que at4 
pouco tempo fazia parte da mesma. Pouco tempo depois da audihcia, o Ministbrio fez 
uma contraproposta para o Sindimto mdhar do que o que o Sindicato havia propdo 
inicialmmte. Sinto-me feliz de ter dado uma contribuwo, ainda que minima, para o 
aumento concedido se&-feira pa8sada.V Presidente agradeceu, am name do 
Condho, os esf- f e i i  pelos Conselheiros Eduardo ck Sequeira Esteves e Jamb 
Palis. Par fim, o Conselkro Jacob Pat i  sugeriu qua o Conselho passe a # reunir quatro 
vezes por ano. 0 Presidente disse que isso seria posslvel. Nada mais havendo a tratar, o 
Presidefie encerrou a reuniao, solicitando a mim, como SecreGrio, que lavrasse a 
present8 ata. 

Eduado Moacyr rieger 
Presidente d 

& % 
Eduardo de Sequeira E s t m  


