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Trighima Primeira Reuniiio do Conselho de Administra~iio da Associa~iio lnstituto Nacional de 
Matemiitica Pura e Aplicada' 

As catorze horas do dia dezoito de marCo de dois mil e nove, na sede da Associa~ao, na cidade do Rio de 
Janeiro, RJ, foi oficialmente aberta a trig6sima primeira reuniao do Conselho de Administraqtlo (CA) da 
AssociaC%o lnstituto Nacional de Matematica Pura e Aplicada (IMPA), participando dela os seguintes 
Conselheiros: Eduardo Moacyr Krieger (Presidente), Eduardo de Sequeira Esteves, Jacob Palis, Jonas de 
Miranda Gomes, Jose Fernando Perez, Luiz Davidovich, Sandoval Carneiro Junior e Carlos Ivan Simonsen 
Leal. Estavam ainda presentes o Diretor Geral, Dr. Cdsar Leopoldo Camacho Manco, o Diretor Adjunto, Dr. 
Claudio Landim, a Consultora Juridica, Angela Cavalcante de Assis, a Coordenadora de Administra~tio, 
Cassia Pessanha e o Coordenador Financeiro, Jose Luiz Dias Peres. 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) Breve apresenta@o do Diretor; 2) Analise do 
Relat6rio de Gestao 2008; 3) Analise das demonstra~des contabeis e financeiras do exercicio de 2008; 4) 
Assuntos gerais. 0 Presidente deu boas-vindas ao novo Conselheiro, Jonas de Miranda Gomes, indicado 
pelo Presidente da Federa~ao das lndustrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN), Sr. Eduardo Eugenio 
Gouvea Vieira, no que foi seguido pelos demais Conselheiros, e tamb6m pelos Diretores Geral e Adjunto. 0 
Conselheiro Jonas de Miranda Gomes agradeceu, se dizendo honrado em participar do Conselho. 0 s  
Conselheiros solicitaram tamb6m que ficassem registrados seu sentimento pela ausencia do ex- 
Conselheiro Fernando Adolpho Sandroni, e um voto de agradecimento pelo trabalho que ele desenvolveu 
no Conselho. 0 Conselheiro Jose Fernando Perez perguntou ao Presidente se poderia acrescentar um 
registro A ata da reuniao anterior. 0 Presidente respondeu solicitando que tal registro fosse acrescentado A 
ata da atual reuni%o, e declarou aprovada, com a anuencia de todos os Conselheiros, a ata da reuniao 
anterior. Em seguida, o Presidente abriu a discuss%o sobre o primeiro item da pauta, dando a palavra ao 
Diretor Geral. Este informou ao Conselho que o IMPA esta coordenando o Programa de Inicia$3o Cientifica 
e Mestrado para Medalhistas das Olimpiadas (PICME), com o apoio do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Cientifico e Tecnol6gico (CNPq) e da CoordenaC30 de Aperfei~oamento de Pessoal de 
Nivel Superior (CAPES). Segundo o Diretor, o programa iniciou-se no mes corrente de marCo, e consiste 
em oferecer aos medalhistas da Olimpiada Brasileira de Matematica (OBM) e da Olimpiada Brasileira de 
Matematica das Escolas PlSblicas (OBMEP), durante sua graduaqao, um estagio de iniciaqao cientifica de 
dois anos, com bolsa do CNPq, seguido por um estagio de mestrado de outros dois anos, com bolsa da 
CAPES, em Programas de p6s-graduaqao credenciados pela CAPES. 0 Diretor informou ainda que a 
CerimBnia de Premia~ao dos Medalhistas de Ouro da OBMEP se dara no pr6ximo 15 de Abril, na Escola 
Naval. Segundo ele, a CerimBnia deve contar, como no ano anterior, com a participa~ao do Presidente da 
Repoblica, Sr. Luiz lnacio Lula da Silva, e que o Presidente deve tambem visitar o IMPA, o que, a se 
configurar, sera a primeira vez que um presidente da Republica visita o Instituto. Finalmente, o Diretor 
informou que continuam abertas a candidaturas, at6 o pr6ximo mes de junho, duas vagas de pesquisador. 
lnformou ainda que 13 candidatos se inscreveram at6 o momento, 11 deles provenientes do exterior. A 
seguir, o Presidente do Conselho abriu a discuss%o sobre o segundo item da pauta, a andlise do relat6rio 
de gest%o 2008. Ap6s alguma discuss%o, o Conselheiro Jose Fernando Perez solicitou que no pr6ximo 
relat6rio constasse uma analise comparativa entre a produC%o de artigos dos pesquisadores do IMPA e 
aquela de outras institui~e)es, que leve em conta os indices de impact0 das revistas onde os artigos s%o 
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publicados. 0 Conselheim Jonas de Miranda Gomes sugeriu tamMm que fosse apresentado em separado 
o nOmero de artlgos publicados por pesquisadores contratad- reoentemente, nos Oltimos 5 ou 10 anos, 
para que o Conselho tenha urna no@o da dire@o que o lnstituto estA tornando. Finalmente, o Con-lho 
decidiu, por unanimldade, apmvar o relaMrio, parabenizando a Diretoria e os funcionarios do IMPA pelo 
brilhante desempenho em 2008. A seguir, o Presidente do Conselho abriu a discusMo sobre o terceiro item 
da pa-, a andlise das demonstragtks wnabeis e financeiras do exerclcio de 2008. Apbs alguma 
discussao, o Conselheiro Jonas de Miranda Gomes ebgiw a Diretoria pelo perfil conservador das 
aplicaqbes flnanceiras, e sugerlu que esta estudasse, para aprovqgo do Conselho, a implantagao ds 
resfrlpbes para que as aplicafles financeiras tenham sempre urn perfil conservador, 0 Conselheiro Carlos 
Ivan Simonsen Leal parabenizou a Diretoria pela evolugao apresentada nas demonstragdes contabis e 
finanoeiras desde a penQltima reuniao, hB pouco mais de seis rneses apenas, e ofereceu assessoria, sem 
custo para a Associaqdo, para aprimorar ainda mais estas demonstraw. 0s demals Conselheiros e o 
Dimr Geral se declararam gratos pel& oferta, aceitando-a, Alnda, o Diretor Geral mencionou que 
apresentaria em urna prbxima oportunidade urna demonstraflo financeira em separado das atividades da 
OBMEP. Por fim, o Conselho decidiu, p r  unanimidade, aprovar as demonstrages cont8beis e financeitas, 
aprovando o Balanp Patrimonial, a Demonstwo do Resultado do Exerclcio, a Demonstraflo da Mutaqgo 
do PatrirnBnio Social e o Demonstrattvo de Fluxo de Calxa. A seguir, o Presidente abriu a d iscudo sobre 
o Oltimo item da pauta, outms assuntos. 0 Conselheiro Sandoval Carneiro Jdnior apresentou informaQbes 
sobre urn programa canadense de estaglos em indostrias para alunos de @s-graduaq8o daquale pals, 
desenvolvendo projetos ligados as ciencias matem$ticas, denominado MITACS, "Mathematics of 
Information Technotogy and Complex Systerns."Apds #ma breve descri@o sobre o programa, o 
Conselheiro deiorou corn a Diretoria material informative, 0 Diretor Geral pediu urna reuniao extra do 
Conselho no fim de junho, para a aprovaHo de uma proposta para urn novo wntrato de gest%o entre a 
Associaflo e o Ministerio da CIBncia e Tmnologia, jB que o term0 aditlvo do atual contrato de gestao vence 
em feverelro de 2010. 0 Dlretor comunicou que no meio tempo convoca~ assembleias de associados para 
o sstudo de indicadoms 8 metas para este novo contrato. O Presidente infomou que convocah o 
Consetho para a reuniao pedida pelo Dlretor. 0 Diretor solicitou alnda que, dado o q is t ro  do ex- 
Conselheiro Fernando Adolpho Sandroni na ata da reunao anterior, Rzesse part9 da pauta da prbxima 
reuniao do Conselho urna discussilo sobre o papel do Diretor Adjunto no Conselho TBcniw Cientifioo. Por 
fim, o Consetheiro Jacob Palis mencionou a oportunidade que ha de o lMPA ajudar na organiza~ilo, no Rio 
de Janeiro, do Congresso Mundial de MatemMm de 2014. lnformou que tais congmsos, realizados a 
cada quatro anos ha mais de 100 anos, d o  muito irnportantes, e que durante eles s8o concedidas duas a 
quatro medalhas Fields, urna das mais importantes distin-, se nAo a mais importante, concedidas pela 
comunidads maternatica a seus pares. Segundo ele, o Congresso no pais traria urna visibilidade muito 
grande e desejada para a mmunidade matematica braslleira. Por estes rnotlvos, disse ele, solicita o apoio 
do Conselho a esta iniciativa. Por unanirnidade, os Conselheiros decidiram apoiar a realiza- do 
Congresso. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reuniao, wlicitando a mim, m o  
Se##rio, que lavrasse a presente ata. 
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