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Trigesima Quinta Reuniiio do Conselho de Administra~iio da Associa~iio 
lnstituto Nacional de Matematica Pura e Aplicada 

AS catorze horas do dia dezessete de setembro de dois mil e dez, na sede da Associaqiio, na cidade do Rio de 
Janeiro, RJ, foi oficialmente aberta a trigesima quinta reuniiio do Conselho de Administraqiio (CA) da 
Associaqiio Instituto Nacional de Matematica Pura e Aplicada (IMPA), participando dela os seguintes 
Conselheiros: Andre Nachbin, Eduardo Moacyr Krieger (Presidente), Jacob Palis, Jose Femando Perez, Jose 
Monserrat Filho e Jonas de Miranda Gomes. Estava ainda presente o Diretor Geral, Dr. Cesar Leopoldo 
Camacho Manco. Foi convidado o Conselheiro Andre Nachbin para secretariar a reuniao, o qua1 aceitou a 
tarefa. 0 Presidente abriu a reuniiio dando as boas vindas aos Conselheiros representante dos associados e 
representante dos pesquisadores do IMPA, em virtude de eleiqiio recente. 0 Presidente fez um voto de 
agradecimento ao Prof. Eduardo Esteves por sua dedicaqiio ao longo de seu mandato, voto este acolhido por 
todos os presentes. 0 Presidente tambkm expressou sua grande satisfaqiio pel0 premio Balzan concedido 
recentemente ao Prof. Jacob Palis. 0 Conselho igualmente acolheu as palavras do Presidente. 0 Presidente 
entiio abriu a discussiio sobre o primeiro item da pauta, dando a palavra ao Diretor Geral. 0 Diretor Geral 
deu inicio a apresentaqiio do Relatorio Semestral de Gestiio. Durante a apresentaqiio o Diretor descreveu as 
novas aqdes implementadas: os Pbs-doutorados de Excelencia, os Trimestres Tematicos, duas novas 
posiqaes de pesquisador, as catedras Chem e Simons, assim como a nova modalidade para eventos 
denominada Temas da Matematica Contemporiinea. 0 Diretor apresentou uma primeira versiio para o 
diploma de BenemQito do IMPA. 0 Conselho fez sugestaes quanto a aspectos grkficos assim como os 
dizeres do diploma. 0 Diretor apresentara uma nova versiio para avaliaqiio posterior. 0 Diretor tambdm 
apresentara para a aprovaqiio deste Conselho a regulamentaqiio para que pessoas e instituiqdes possam ser 
indicadas para receber esta honraria. Foi feita a sugestiio de que a votaqiio seja com maioria qualificada 
(213). 0 Conselho decidiu por unanimidade aprovar o Relat6rio Semestral de Gestiio parabenizando a 
Diretoria pela inovaqiio no que diz respeito as novas aqdes implementadas. 0 Diretor passou a apresentaqiio 
do Relat6rio Semestral de Demonstraqaes Financeiras. 0 Conselho aprovou por unanimidade as 
demonstraqdes financeiras do semestre. Por fim o Diretor submeteu ao Conselho a aprovaqiio do Orgamento 
para o contrato de gestiio de 201 1 no valor de R$ 23.553.700,OO. 0 Conselho aprovou por unanimidade o 
Orqamento para o ano de 201 1. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reuniiio, solicitando a 
mim, como Secretirio, que lavrasse a presente ata. 

-Eduardo Moacyr 
Presidente 
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