
Ria de Janeiro, 04 de junho de 2001 

7' Reunigo do Conselho de 
AdministraMo de AssociaHo 
lnstituto Nacionaf de 
Matematb Pura 8 Aplicada. 

AS quatorze horas e trinta minutos do dia quatro de junho de dois mil e urn, 
na sede da Assodaflo lnstituto Nacional de Matemdtica Pura e Aplicada,na 
cidade do Rio de Janeiro - RJ, [eve inicio na forma de reuniao 
extraordinaria, sob a dire@o da seu Presidente, Professor Eduardo Moacyr 
Krieger, a adtima reuniao do Consetho de Administrag0 desta entidade. 
Estavam presentes albm do Presidente, os seguintes Conselheiros: AIfredo 
Noel lusem, Cl4udio Landim, Evando Mirra de Paula e Silva, Fernando Adolfo 
Ribeiro Sandroni, Jose Fernando Peres a Sdrgio Ribeim da Costa Werlang. 
Participamm t a m b h  da reuniao as seguintes pessoas: Jacob Palis Jljnior, 
Diretor Gerd da AssociaMo, Cesar Carnacho, Diretor Adjunto e os 
convidados Professor JoAo Evangelists Steiner (SecretArio da Sewetaria de 
CoordenaFgo das Unidades ds Posquisa do MCT), Dr. Edmundo Taveira 
(Subsecretario de Planejammto Orqamento e Administraggo do MCT), 
Cristina Perez (Coordenadora de Modernizat$o e Contratos de Gestao 1 
SECUP - MCT) e o Dr. Humberto Martins (Consultor - MCT). Dando inicio 
aos Irabahos o Presidente mnvidou o consdheiro Professor Jose Fernando 
Perez, para secretariar a muni30, o que foi pronfarnenfe aceito. Em seguida o 
Presidente leu a pauta do db: 1)  Aprovam da Ata da 6' Reuniaq 2) 
Cornissao de AvaliaGgb do Contrato de GestAo; 3) AnAtise do Plano de 
Atividades e Or~amento para 2002; 4) Outros assuntos. Observada a pauta 
proposta, foi lida a ata da reunigo anterior realirada em dezesseis de abril de 
dois mil e urn, tendo sido aprovada na integra. Dando seguimento & pauta, o 
Presidente solicitou ao Diretor ara l  c@ Institute que discorresse sobre o 
tClpico Cornissao de Avalia~ao do Contrato de Gestao. 0 Professor Jamb 
Palis informou aos Conselheiros que a inclusw deste assunto na pauta era 
para dar conhecimento aos conselheims sobre o papel desta CornissBo, e 
que estando presentes A reuniso, os Professores Jo% Steiner, o Dr. 
Edmundo Taveira, a Coordenadora Cristina Perez e o Dr. Humberto Martins, 
solicitou a estes que falassem sobre o tema. Foi dito que a Comissio de 
Avalia@o do Contrato de G e s t b  consiste em urn instrumento que permite 
verificar se as metas pactuadas no Contrato de Gestgo, esth sendo 
atingidas, sugerindo quando for o caso, sua adequago. Trata-se de urn 
insbumento.de avaliaeo de geMo para o ministdrio superior a de gestao 
estrab5gica para a entidade contratada. 0 ciclo de avaliaHo do Contrato de 
Gestio envolve por parte do institute a gemgo de relatorio parcias e anual, 
par patte do Conselho de AdministraMo, sua andlise previa e aprovaflo para 
envio a Comissao de Avaliaw, a qua1 far& a avaliaq5o da gestso, quanto 4s 
metas fixadas. Assim, o objetivo 6 prover tanto o ministbrio superior, quanb a 
institui~go de informaMes quanto ao grau de atingimento das metas 
pactuadas e sugestgo de eventual adequa~ao. Foi saltentado que o objetivo 
da Comissio e gerencial e M o  de avalia* do merit0 cientifico, papel que 
cabera a outra ComissGo corn participa- Inclusive de uentistas 
estrangeiros. Finalmente, sobre este assunto, foi dado conhecimento aos 
conselheiros que o Ministro da Cikncia e Tecnologia institulu, atraves da 



portaria n6mero noventa, a Comissiio de AvaliaHo do IMPA com 
representantes do prbprio Ministerio da Ciitncia e Tecnologia, Ministerio da 
Fazenda, Ministerio do Planejamento Orgamento e Gestso e do Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnolbgico. 0 Presidente passou 
entiio ao item trits da pauta, Analise do Plano de Atividades e Orgamento 
para 2002. Dada a palavra ao Sr. Diretor Geral, o mesmo chamou a ateng8o 
dos senhores conselheiros que o plano ora apresentado foi objeto de analise 
e aprova@o do Conselho na 3a ReuniZio realizada em cinco de junho de dois 
mil, ja que o or~amento apresentado foi extraido do Plano Quinquenal sem 
qualquer alteraHo. De fato, as atividades planejadas obedecem ao principio 
estabelecido pelo Contrato de GestZio que da ao IMPA a miss40 de contribuir 
decisivamente para elevar o ensino e a pesquisa de matematica no Brasil a 
um novo patamar de excelgncia. Neste sentido, elaborou-se um plano de 
agao que foi apresentado na reunigo, cujo resumo esta em anexo e a partir 
do qua1 foi submetido ao CNPqIMCT, um projeto de lnstituto do Mil6nio 
denominado "Avanp Global e lntegrado da Matematica Brasileira e 
ContribuiHo a RegiZio - AGIMB". Terminada a exposi~ao o Presidente 
indagou ao Diretor Geral se o valor global de R$6.106.800,00 (seis milhdes, 
cento e seis mil e oitocentos reais), ja era de conhecimento do MCT. 0 Dr. 
Edmundo Tavares solicitou a palavra e informou aos conselheiros que o 
Ministerio de Cigncia e Tecnologia ja tinha conhecimento dos nijmeros 
aprovados uma vez que eles foram negociados por ocasiiio da assinatura do 
Contrato de GestZio e que seria o valor apresentado pelo ministerio em seu 
orgamento para 2002 para que o instituto possa desenvolver as metas 
pactuadas no contrato. 0 Presidente colocou em vota@o o Plano de 
Atividades e Or~amento para 2002, o que foi aprovado por todos. 0 
Presidente, em seguimento a pauta estabelecida, indagou aos Conselheiros 
sobre outros assuntos que quisessem trazer a mesa. 0 Conselheiro Sergio 
Werlang pediu a palavra e solicitou que em todas as reunities fosse 
apresentado um Balanp Financeiro da AssociaHo al6m de recomendar 
gestdes da Diretoria para contratag80 de auditorias interna e externa. 
Esgotada a pauta da reuniio, o Presidente declarou-a encerrada, solicitando 
a mim, Jose Fernando Perez, a lavratura da presente ata. 

xh'& Eduardo Mqaci 
$-+& 

os6 Fernan o ~ e r e z  
Secretario 


