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Trigdsima Terceira ReuniSio do Conselho de Administra~Olo da Associa~Olo lnstituto Nacional de 
Matematica Pura e Aplicada 

As catorze horas do dia dezessete de setembro de dois mil e nove, na sede da Associago, na cidade do 
Rio de Janeiro, RJ, foi oficialmente aberta a trigdsima terceira reuniao do Conselho de Administrap0 (CA) 
da Associago lnstituto Nacional de Matemhtica Pura e Aplicada (IMPA), participando dela os seguintes 
Conselheiros: Eduardo Moacyr Krieger (Presidente), Eduardo de Sequeira Esteves, Jacob Palis, Jo& 
Monserrat Filho e Luiz Davidovich. Estavam ainda presentes o Diretor Geral, Dr. Cdsar Leopoldo Camacho 
Manco, a Consultora Juridica, Angela Cavalcante de Assis, a Coordenadora de Administrago, Cassia 
Pessanha, o Coordenador Financeiro, Jo& Luiz Dias Peres, e o Assessor de Controle Interno, Carlos 
Roberto dos Santos. Foi convidado o Conselheiro Eduardo de Sequeira Esteves para secretariar a reuniao, 
o qua1 aceitou a tarefa. 0 Presidente apresentou uma procurago, do Conselheiro Jonas de Miranda 
Gomes, para votar por ele na aprovago do Relat6rio Semestral de Gestao e das Demonstra@es 
Financeiras. 0 Presidente abriu a reuniao cedendo a palavra ao Diretor Geral, a qua1 este solicitou para 
fazer uma breve exposiflo sobre as Qltimas contratams da Associa@o. Segundo o Diretor Geral, quatro 
novos pesquisadores foram escolhidos pelo Conselho T&nico Cientlfiw para contratago: Diego Nehab, 
Milton Jara, Reimundo Heluani e Robert Morris. Acrescentou que com estes a o  treze os pesquisadores 
contratados pela Associa@o, em um total de quarenta e dois que compdem o corpo cientifico do IMPA. 
Finalizou observando que deste total treze estarao em condims de ou temo que se aposentar at6 2013, 
sendo portanto garantida a recomposi@o com qualidade do quadro do IMPA atraves dos treze novos. 0 s  
Conselheiros aprovaram e louvaram a postura da Diretoria em se preparar para estas aposentadorias, 
procurando fazer contrata@es de qualidade para assim garantir e aprimorar a excelencia do Instituto. 
Passou-se em seguida ao primeiro item da pauta, a Analise e a aprovago do Relat6rio Semestral de 
Gestao e das Demonstrafles Financeiras. 0 s  Conselheiros se disseram muito satisfeitos ao ver o 
cumprimento proportional de muitas metas e a superago de algumas, e parabenizaram os funciontirios do 
lnstituto por um excelente desempenho. 0 Conselheiro Jacob Palis observou que, embora nao conste no 
Relat6rio Semestral, muitos pesquisadores do IMPA receberam premios e distinwes no periodo, 
novamente atestando a qualidade do corpo cientlfico do Instituto. 0 Diretor Geral afirmou que tais premios e 
distinwes aparecerao no Relat6rio Anual. 0 s  Conselheiros mostraram sua apreciago pela iniciativa e 
sugeriram que o Relat6rio de Gestao, ou partes dele, seja mais divulgado, para que mais pessoas tenham 
ciencia do excelente desempenho em todos os nlveis do Instituto. 0 Conselho aprovou por unanimidade o 
Relatbrio Semestral de Gestao. TamMm por unanimidade decidiu aprovar as demonstra@es contttbeis e 
financeiras, aprovando o Balanqo Patrimonial, a Demonstra@o do Resultado do Exerclcio, a Demonstra@o 
da Mutago do Patrimdnio Social e o Demonstrative de Fluxo de Caixa. Passou-se entao ao segundo item 
da pauta, a equipara@o salarial dos pesquisadores celetistas. 0 Diretor Geral solicitou ao Conselho 
permiao para aumentar os salArios dos pesquisadores contratados pela Associago, para que eles 
tenham rendimentos similares aos dos pesquisadores cedidos pelo Ministdrio da Ciencia e Tecnologia. 
lnformou aos Conselheiros que hA recursos, de aproximadamente cento e cinquenta mil reais, disponlveis 
para tal equiparago. 0 s  Conselheiros aprovaram por unanimidade a mudanw solicitada\w Tat& Setqrial 
da Carreira de Pesquisa da Associa@o. Passou-se portanto ao terceiro item da pauta, aliena@o & bwq. 
0 Diretor Geral solicitou permis&io ao Conselho para vendar dois carros de posse da Associago. Segundo 
ele, estes dois carros tern cada um mais de cento e cinquenta mil quildmetros rodados, e ele planeja vend&- 
10s para comprar outros dois novos. 0 Conselho deu sua permisdo ao Diretor Geral. Por fim, --se qo 
Qltimo item da pauta, outros assuntos. 0 Conselheiro Eduardo de Sequeira Esteves comuniwu ao 
Conselho a preacupago que alguns pesquisadores levantaram, em reuniao com ele e w m  o Conselheiro 
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Jacob Palis, corn o baixo valor da bolsa de p6sdoutorado das agbncias de fornento utilizadas pelo IMPA 
para dar suporte a seus p6sdoutores. Disse que os valores estao rnuito baixos em cornparaMo corn o 
salario inicial da carreira de pesquisa do IMPA e o salario inicial da carreira dos professores universiMrios. 
0 Conselho manifestou sua opiniao de que uma oferta adequada de esMgios de pbsdoutorado 6 muito 
importante para que o Pals continue a atrair jovens talentos. 0 Diretor Geral disse que vai estudar o 
problerna, avaliando as necessidades e possibilidades do IMPA, e lev8-lo aos representantes das agencias 
de fornento. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reuniao, solicitando a rnim, como 
SecreMrio, que lavrasse a presente ata. 

Eduardo Moacyr #rieger 
Presidente 
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Eduardo de Sequeira Esteves 

SecreMrio 


