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Trigesima Segunda Reuniao do Conselho de Administra~Io da Associa~Io lnstituto 
Nacional de Matematica Pura e Aplicada 

As catorze horas do dia vinte e nove de junho de dois mil e nove, na sede da Associaqlo, 
na cidade do Rio de ~aneiro, RJ, foi oficialmente aberta a trigesima segunda reunilo do 
Conselho de Administraqao (CA) da Associaqlo 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, Jose Monserrat, Luiz Davidovich e Carlos Ivan Simonsen Leal. 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 Administraqlo, 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) Exposiqlo do Dr. Sergio Werlang sobre o impacto da Olimpiada 
Brasileira de Matematica das Escolas Publicas (OBMEP); 2) Breve apresentaqlo do 
Diretor; 3) Proposta de renovaqlo do Contrato de Gestlo para o period0 2010/2013; 4) 
Outros Assuntos. 0 Presidente declarou aprovada, com a anuencia de todos os 
Conselheiros, a ata da reuniao anterior. Em seguida, o Presidente deu as boas-vindas ao 
ex-Conselheiro Sergio Werlang, comunicando-lhe em nome do Conselho o prazer em tQ- 
lo participando mais urna vez de urna reunilo do Conselho, e Ihe passou a palavra, 
abrindo assim a discusslo sobre o primeiro item da pauta. 0 ex-Conselheiro Sergio 
Werlang fez urna exposiqlo sobre o impacto da OBMEP, utilizando-se de um trabalho 
desenvolvido sob sua coordenaqlo pela Fundaqlo Itau Social. Usando a Prova Brasil 
(matematica) de 2007 na oitava serie, foi feita urna comparaqlo entre escolas publicas 
que se inscreveram na OBMEP em 2007 e escolas que n l o  se inscreveram. A concluslo 
a que o estudo chegou foi que o desempenho das inscritas foi significativamente melhor 
do que o das n l o  inscritas. Foi feita tambem urna estimativa, baseada em outros estudos, 
de qua1 seria o beneficio salarial a mais que um aluno com urna nota melhor em tais 
exames teria, comparando-o com o custo de sua participaqlo na OBMEP. Em um 
cenario, o custo estimado por aluno foi de 2 reais, enquanto que a renda a mais que ele 
teria, em toda sua vida produtiva, foi de 193,24 reais. Ao longo da exposiqlo, os 
Conselheiros participaram, discutindo os metodos usados e o significado de conclusdes 
como as descritas acima. 0 s  Conselheiros elogiaram de forma unanime a iniciativa e o 
trabalho realizado ate o momento pelo ltau Social e pelo Dr. Sergio Werlang, incentivando 
a publicaqlo e a difuslo dos dados. ,O Diretor Geral agradeceu a iniciativa e o 
desempenho do Dr. Sergio Werlang e da Fundaqlo ltau Social. A seguir, o Presidente do 
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Conselho deu a palavra ao Diretor Geral, abrindo assim a discussao sobre o segundo 
item da pauta. Este passou a palavra ao Diretor Adjunto, que apresentou dois indicadores 
de produtividade per capita dos pesquisadores do IMPA: nllmero de publicagbes em 2007 
ponderadas pelo fator de impacto dado pelo "MathSciNet" da American Mathematical 
Society e pelo Institute for Scientific Information (ISI) da Thomson Reuters, comparando- 
os com os mesmos indicadores calculados para departamentos de matematica da 
Universidade de Sao Paulo, da Universidade Harvard, da Universidade de Princeton, da 
Universidade de Orsay, e do Imperial College, entre outros. 0 s  Conselheiros se 
mostraram bem impressionados com o desempenho dos pesquisadores. Por outro lado, 
em correlagao com estes dados, o Conselheiro Jacob Palis ressaltou que a Matematica 
no pais como um todo anda muito bem, apresentando urna tabela, divulgada tambem 
pela Thomson Reuters, que mostra que de 2003 a 2007, entre dez areas da ciQncia, a 
Matematica Brasileira e a que maior impacto relativo teve, em compara~iio com a media 
mundial da area, estando apenas 11% abaixo desta media. Em seguida, o Diretor Geral 
tomou a palavra para comunicar ao Conselho que ate o momento 36 candidatos haviam 
formalmente manifestado interesse por urna das duas vagas de pesquisador abertas pelo 
Instituto, com prazo de encerramento ainda por terminar, no dia seguinte. 0 s  
Conselheiros saudaram como auspicioso este interesse demonstrado pelo Instituto. 
Passou-se entao ao terceiro item da pauta, a proposta de renovagao do Contrato de 
Gestao. 0 Diretor Geral apresentou urna proposta or~amentaria que prev6 um orgamento 
d'e 12.877.000 reais para 2010, de 14.938.00 reais para 2011, de 17.321.000 reais para 
2012 e de 19.746.000 reais para 201 3, totalizando 64.882.000 reais para o quadriQnio. A 
proposta foi aceita pelos Conselheiros. 0 Diretor Geral informou ainda que os 
pesquisadores estao debatendo sobre mudangas no quadro de metas e indicadores que 
deve fazer parte do contrato de gest3o para 2010-13, e que esse debate deve ser levado 
ao Conselho Tecnico Cientifico (CTC), antes de urna proposta concreta chegar ao CA 
para decis30, possivelmente em sua proxima reuniao. Houve em seguida urna discussao 
sobre o quadro atual de metas e indicadores. Nenhuma decisao foi tomada, mas houve 
um consenso de que o numero de patentes produzidas nao deveria fazer parte do quadro 
enquanto o lnstituto n%o demonstrasse urna vocagao maior para produzi-las. Passou-se 
entao ao ultimo item da pauta, quando o Diretor Geral pediu autorizagao ao Presidente 
para incluir na pauta da proxima reuniao urna discussao sobre o papel do Diretor Adjunto 
no CTC. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reuniao, solicitando a mim, 
como Secretario, que lavrasse a presente ata. 

Presidente 

G D L L L  
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Secretario 


