
Rio de Janeiro, 05 de junho de 2000 

3O Reuniiio do Conselho de 
AdministraqZio da AssociaqZio 
lnstituto Nacional de Matematica 
Pura e Aplicada. 

As 9 horas e 30 minutos do dia 5 de junho de dois mil, o presidente do Conselho 
de AdministraHo Prof. Eduardo Moacyr Krieger deu inicio aos trabalhos da 
terceira reuniiio do Conselho de Administraqiio da AssociaMo lnstituto Nacional 
de Matematica Pura e Aplicada, verificando-se a presenqa dos seguintes 
conselheiros, alem do Presidente: Carlos Americo Pacheco, Claudio Landim, 
Fernando Adolpho R. Sandroni, Jose Fernando Perez, Jose Galizia Tundisi, 
LLicio Ladislao Rodrigues, Sergio Ribeiro da Costa Werlang, que assinaram a 
lista de presenqa. Foi justificada a aushcia dos conselheiros Evando Mirra de 
Paula e Silva e Luiz Alberto de Freitas Horta Barbosa, os quais enviaram 
mensagens por fax ao Presidente e ao Diretor Geral, sobre a impossibilidade de 
suas presenqas bem como suas posiqbes sobre o Contrato de Gestiio da 
ASSOCIACAO. Participaram tambem da reuniiio o Diretor Geral da Associa$40 
Prof. Jacob Palis JGnior, e como convidados, o Diretor Adjunto do IMPA Prof. 
Cesar Camacho, o Prof. JoZio Evangelista Steiner, Secretario de 
Acompanhamento e Avalia~Zio - MCT, a Dra. Maria Teresa Correia da Silva, 
Consultors Juridica - MCT, o Dr. Edmundo Taveira, Sub-Secretario de Assuntos 
Administrativos - MCT, o Dr. Humberto Martins e os pesquisadores do IMPA, 
Prof. Marcelo Viana e Prof. Arnaldo Garcia. 0 Presidente convidou o Prof. Jose 
Galizia Tundisi para secretariar a reuniiio, o que foi prontamemte aceito. Em 
seguida o Presidente leu a pauta do dia: 1) aprovaqiio da ata da 2O reuniao; 2) 
analise do Contrato be Gestiio. 0 Presidente solicitou ao secretario que fosse 
lida a ata da 2O reuniZio, o que foi feito sendo por todos aprovada. Em 
prosseguimento, o Presidente colocou em pauta o segundo item: analise do 
Contrato de Gestiio. A palavra foi dada ao Diretor Geral o qua1 inicialmente 
solicitou ao Presidente que os convidados pudessem fazer uso da palavra, 
sugestao que teve imediata aceita@o. Em seguida, salientou que a proposta de 
Contrato de GestZio agora considerada estabelece em seu Anexo 2, conforme 
formulaqiio do Prof. Steiner apos entendimentos com o Diretor Geral, a posiqso 
do MCT em rela@o a ASSOCIACAO. Tal posi~iio reflete uma visiio estrategica 
ampla para atua@o dos lnstitutos do MCT e que no presente caso da 
ASSOCIACAO pode ser consubstanciada pelos seguintes pontos do documento: 
"Com o intuito de elevar o ensino e a pesquisa da Matematica Pura e Aplicada 
no Brasil para urn novo patamar de excelgncia, o MCT estabelece o presente 
instrumento de Contrato de Gestiio com a OrganizaMo Social ASSOCIACAO. A 
ASSOCIACAO devera preservar as conquistas obtidas ate hoje, ampliando sua 
atua@o. A aqiio da ASSOCIACAO devera ampliar sua abrangbncia nacional 
impactando de forma ainda mais eficaz o sistema brasileiro de Educaqao, 
Ciencia e Tecnologia. Desta forma a ASSOCIACAO devera fortalecer o seu 
carater de Centro ou Laboratorio Nacional, incrementando sua caracteristica de 



rede, com marcante participaqso de pesquisadores externos na formulaqGo dos 
seus objetivos estrategicos bem .corn0 no acompanhamento de sua 
implementaHo. A ASSOCIACAO devera incentivar a criaqliio de novos grupos 
de excelbncia no Pais apoiando o seu desenvolvimento, bem como o aumento 
significativo de teses de doutorado, w m  especial aten@o as regides de maior 
carbncia". Outros itens importantes ja constavam da proposta anterior, por 
exemplo no que tange a ampliar os esforps quanto as aplica@es da 
matematica e a woperac;Go w m  as comunidades cientificas dos paises da 
America do Sul, com o objetivo de ampliar a base de competencia regional. 
Quanto ao papel de principal articulador nacional de competbncia em 
Matematica, o Diretor Geral esclareceu ser esta uma missso nobre que sera 
perseguida pela ASSOCIACAO, em conjunto com lideranqas de outras 
instituiqdes nacionais, cujos resultados ser6o visiveis dentro de poucos anos, a 
partir do novo instrumento que agora se estabelece e o apoio wnsistente do 
MCT. A seguir fez uss da palavra o Prof. Steiner o qua1 relatou que este novo 
e importante aspect0 da atua@o da ASSOCIACAO, como articulador nacional 
em Matematica, deve-se a constatac;so de que a formaqilo de novos 
pesquisadores nesta area e bastante insuficiente para atender a demanda, por 
sinal crescente, por matematicos competentes tanto para o sistema educacional 
quanto para o cientifiw e tecnologico, devendo-se esta ultima em particular as 
aplica@es da matematica a outras areas do conhecimento. Assim a atuaq3o da 
ASSOCIACAO deve ter ampla abrangbncia no pais, que amplie seu carater de 
Centro ou Laboratdrio National, em particular no que concerne as regides mais 
carentes, apoiando decididamente novos centros de excelencia em Matematica 
em especial nestas regides. 0 quadro de metas e indicadores do Contrato de 
Gestso deverio no futuro refletir tambem aspectos importantes desta missso 
nacional da ASSOCIACAO. A seguir o Prof. Cesar Camacho fez uso da palavra 
salientando que a Matematica e uma das areas mais exigentes na formagso de 
novos pesquisadores, mas reconheceu que e preciso fazer um esforgo especial 
para que a presenqa da area cresqa em geral no cenario da Cibncia Brasileira 
devido a novas demandas e que a regionalizaqio da matematica e importante, 
sendo que esta preocupac;so sempre existiu no IMPA desde seus fundadores, 
varios deles oriundos de regides carentes. 0 Conselheiro Sergio Werlang 
chamou a atenc;Go de que e preciso buscar talentos pois e sensivel em escala 
mundial a diminuiHo por parte dos jovens da procura por carreiras em cibncias 
basicas, com o que concordou o Conselheiro Lucio Rodriguez salientando a 
importSncia das Olimpiadas Brasileiras de Matematica, programa levado a cab0 
pelo IMPA e pela Sociedade Brasileira de Matematica com o apoio do CNPq e 
da FAPESP.' Ressaltou-se tambem o programa de aperfeipamento de 
professores do segundo grau e as varias coleCijes de textos matematicos, em 
todos os niveis a partir do secundario produzidos pelo IMPA sob a coordenaqiio 
de Elon Lima. 0 Conselheiro Sandroni destacou os indicadores, elogiando sua 
organizaqZio mas sugerindo que se estimulasse, mesmo em estagio inicial, a 
produqiio de patentes para que a mesma fosse considerada dentre os 
indicadores no futuro. 0 Professor Perez sugeriu que se adicionasse "patentes" 
ao item 10 dos indicadores. 0 Dr. Pacheco assinalou que o Anexo 2 sinaliza 
uma nova miss30 para o IMPA, dentro da estrategia que se esboqa para a 



atuaqso dos lnstitutos do MCT, colocando-se atualmente como cabega do 
sistema mas devendo ser tambem seu futuro catalizador. 0s  professores Palis, 
Camacho e Viana manifestaram opini3o de que isto e viavel para a 
ASSOCIACAO, o que deve refletir-se-a nas metas e indicadores no futuro. 0 
Conselheiro Tundisi ressaltou que um tal programa deve desenvover-se por 
etapas e seus efeitos certamente adviriio ap6s um periodo minimo de 
matura@o. 0 Dr. Edmundo Taveira ressaltou o avanso consideravel 
representado por este Contrato de Gestiio, uma mudanpi de patamar oriunda 
de politicas e estratbgicas que estiio sendo definidas pelo MCT. 0 Presidente 
colocou em votagiio a sugestso do Prof. Perez quanto a inclusiio de patentes 
no indicador 10 que passaria a ter a seguinte redaq3o: N6mero de publicasbes 
tecnologicas e patentes resultantes dos projetos. A sugestiio foi aprovada por 
unanimidade. Aprovou-se tambem na clausula oitava do Contrato de Gestiio a 
supressso da sub-clausula terceira e consequentemente passando a quarta a 
ser a terceira. Encerradas as discussiies, o Presidente colocou em vota$%o o 
Contrato de GestZio tendo sido este aprovado por unanimidade, incluindo-se ai 
os votos dos Conselheiros Evando Mirra e Horta Barbosa expressos em suas 
mensagens supracitadas. 0 Presidente congratulou-se com os presentes pela 
vota$fio afirmando que muito espera do novo modelo institutional mantendo-se 
o seu carater public0 mas dando-lhe autonomia e responsabilidade de gestiio 
com compromissos a serem cumpridos e que nenhuma institui~60 esta melhor 
capacitada do que o IMPA para levar a cab0 esta missiio. 0 Prof. Jacob Palis 
agradeceu o notavel apoio do Conselho de Administra~ao e manifestou a 
confianqa de que 0 IMPA cumprira amplamente o Contrato de Gestao e a 
miss30 que Ihe confere o MCT junto a Matematica e Cigncia Brasileiras. A Dra. 
Maria Teresa Correia da Silva sugeriu que o Conselho de Administrasao 
outorgasse ao Diretor Geral Jacob Palis J6nior liberdade para pequenas 
altera~bes do Contrato de Gestao em suas gestdes junto ao Ministerio de 
Orgamento e Gestiio, em consonancia com o MCT e posterior anugncia deste 
Conselho. Finalmente o Prof. Carlos Americo Pacheco destacou ser um marco 
importante a concessao de maior autonomia a ASSOCIACAO e a sinalizaeo 
do papel que os lnstitutos do MCT deveriio ter dentro do sistema de C&T 
nacional, sendo que a atuaqiio do IMPA ira espelhar esta aq3o de planejamento 
do MCT e tera importantes reflexos quanto ao papel das demais Instituiqdes. 
Apos este pronunciamento o Presidente encerrou a reuni30. 0 Contrato de 
Gestao aprovado esta anexo a esta Ata por mim, Jose Galizia Tundisi, lavrada. 

PLi.G?- < 
Eduardo ~ o a &  Kr~eger 

Presidente 


