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Trigesima Setima Reuniao do Conselho de Administra~ao da Associa@o 

lnstituto Nacional de Matematica Pura e Aplicada 

AS catorze horas do dia sete de fevereiro de dois mil e onze, na sede da Associaqiio, na cidade do Rio 

de Janeiro, RJ, foi oficialmente aberta a trigesima setima reuniiio do Conselho de Administraqiio (CA) 

da Associaqiio Instituto Nacional de Matematica Pura e Aplicada (IMPA), participando dela os 

seguintes Conselheiros: Andre Nachbin, Carlos Ivan Simonsen Leal, Eduardo Moacyr Krieger 

(Presidente), Jacob Palis Jdnior, Jonas de Miranda Gomes, Jose Fernando Perez, Jose Monserrat Filho 

e Sandoval Carneiro Jdnior. Estavam ainda presentes o Diretor Geral, Dr. Cesar Leopoldo Camacho 

Manco e o Diretor Adjunto Dr. Claudio Landim. Foi convidado o Conselheiro AndrC Nachbin para 

secretariar a reunizo, o qua1 aceitou a tarefa. 0 Presidente abriu a reuniiio dando as boas vindas aos 

Conselheiros e em seguida passando a palavra ao Diretor Geral. 0 Diretor procedeu ao primeiro item 

da pauta relativo a Infoma~6es preliminares. 0 Diretor apresentou ao Conselho a lista ordenada de 

quatro candidatos a duas vagas de Pesquisador (regime probat6rioPtenure track") no IMPA. 0 Diretor 

tambem apresentou um resumo de todas as contrataqaes nos ultimos 10 anos. 0 Diretor em seguida 

apresentou a lista de candidatos a 5 vagas na categoria de p6s-doutorado de excelencia. Em cada um 

dos dois niveis acima mencionados o n~mero  total de candidatos foi da ordem de 90 doutores, 

procedentes de diversas partes do mundo. 0 Conselho ao tomar conhecimento de como se desenvolveu 

o processo de convocaqiio e de seleqiio destes candidatos de alto nivel internacional, reconheceu a 

importiincia e o exemplo para o Brasil, em sua internacionalizaqiio e capacidade de atrair cerebros da 

qualidade observada neste processo de contrataqiio pelo IMPA. Passando ao segundo item da pauta, 

com consideraqaes sobre a OBMEP corno atividade do IMPA, o Conselho reafirma o compromisso do 

IMPA na conduqiio e sucesso da OBMEP em seu formato atual, ressaltando a importiincia desta 

atividade para o pais. Para isso o Diretor ira propor a CAPES uma parceria no programa de Iniciaqiio 
& 

Cientifica com a finalidade de consolidar este programa, cabendo ao IMPA a coordenaqiio da parte 

acadsmica e a CAPES a concessiio de bolsas. Apds exposigiio do Diretor Geral sobre alteraqaes no 

organograma da Instituiqiio, o Conselho aprovou por unanimidade as seguintes alteraqaes no 

Regimento Interno: Acrescentar Artigo inciso Coordenaqiio de Programas 
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Substituir a redaq20 do paragrafo segundo do Artigo 4" por "0s Coordenadores de Informaggo 

Cientifica, de Informatica, de Administraggo, Financeiro e o Coordenador de Programas Especiais 

ser2o indicados pel0 Diretor Geral". Passando ao terceiro item, o Conselho aprovou o Relatdrio de 

GestiTo e congratulou o Diretor Geral, assim como os pesquisadores e funcionarios do IMPA, pelos 

resultados alcanqados. Por fim o Diretor passou ao quarto item da pauta, aprovando o Conselho por 

unanimidade as demonstraqdes contabeis e financeiras, que sgo: Balanqo Patrimonial, a Demonstrag20 

do Resultado do Exercicio, a Demonstraq20 da Mutag20 do Patrimgnio Social e a Demonstraqb de 

Fluxo de Caixa. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunigo, solicitando a mim, como 

Secrethrio, que lavrasse a presente ata. 
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