
Rio de Janeiro. 13 de novembro de 2001 

8"euniBo do Conselho de 
AdministraqBo da AssociaqZio lnstituto 
Nacional de Matemfitica Pura e 
Aplicada. 

As quatorze horas e trinta minutos do dia treze de novembro de dois mil e um, na sede da 
Associaqao lnstituto Nacional de Matemfitica Pura e Aplicada,na cidade do Rio de Janeiro - RJ, 
sob a dire@o de seu Presidente, Professor Eduardo Moacyr Krieger, teve inicio a oitava reuniao 
do Conselho de AdministraqZio desta entidade, estando presentes alem do Presidente, os 
seguintes Conselheiros: Alfredo Noel lusem, Fernando Adolpho R. Sandroni, Jose Fernando 
Perez, Jose Galizia Tundisi, Luiz Alberto de Freitas Horta Barbosa e Sergio Ribeiro da Costa 
Werlang. Participaram tambem da reuniBo: Jacob Palis Junior, Diretor Geral da AssociaqBo, 
Edmundo Taveira, Subsecretario de Planejamento, Orqamento e AdministraqBo do MCT, Angela 
de Assis Cavalcante, Consultora Juridica da AssociaqBo e o Coordenador de Administraflo Jose 
Luiz Dias Peres. lniciando os trabalhos o Presidente convidou o Conselheiro Jose Fernando 
Perez para secretariar a reuniao, o que foi prontamente aceito. Em seguida, o Presidente 
procedeu A leitura da pauta do dia: 1) aprova~iio da ata da setima reuniZio; 2) relatorio semestral 
da Comiss3o de Acompanhamento do Contrato de Gestiio; 3) anfilise da proposta da Diretoria 
para alteraqao de metas do Contrato de Gestao; 4) balanqo Geral ate 31/10/2001; 5) outros 
assuntos. 0 Presidente solicitou ao Secretfirio que fosse lida a ata da setima reuniZio, o que foi 
feito, sendo por todos aprovada. Em prosseguimento aos trabalhos, o Presidente deu a palavra 
ao Diretor Geral Professor Jacob Palis Junior para que o mesmo tratasse do Relatorio da 
Comissao de Acompanhamento do Contrato de Gestiio, conforme cbpia distribuida aos 
presentes. lnformou o Professor Palis que o relatorio semestral, bem como a projec;iio dos 
resultados para todo o ano de dois mil e um, foi aprovado pela ComissBo Avaliadora. Foram 
feitas recomendaq6es, conforme o item 4 do referido relatorio, as quais estao sendo 
incorporadas pela DireqBo. Em prosseguimento aos trabalhos, foi solicitado ao Presidente a 
inversBo entre o item tres e quatro da pauta, o que foi aceito pelos Conselheiros. Assim, foi dada 
a palavra ao Coordenador de Administraqiio da AssociaqGo, que fez uma breve exposic;%o de 
carhter informativo aos Conselheiros sobre a situaqBo econ8mico-financeira do IMPA-OS no 
period0 de janeiro a outubro de dois mil e um e o fluxo financeiro programado para os meses de 
novembro e dezembro. Houve manifestaqao un3nime dos Conselheiros de que o relatorio de 
atividades cientificas, consubstanciado pelo quadro de metas e indicadores, bem como o 
relatdrio financeiro, revelam um inicio auspicioso e exemplar do IMPA-0s. Em seguida foi 
dada a palavra ao Diretor Geral da Associaqgo, que apresentou aos Conselheiros uma proposta 
da Diretoria para alteraqiio de metas do Contrato de Gestiio, conforme anexo, que tambem foi 
aprovada, ap6s aprofundadas discussties. Finalmente, o Presidente deu a palavra aos 
Conselheiros para que tratassem livremente de outros temas. 0 Diretor Geral submeteu entZio 
ao Conselho de Administraqiio a decisao da Diretoria do IMPA-OS segundo a qual, a partir de 
primeiro de agosto de dois mil e um, todos os alunos matriculados nos cursos de Mestrado e 
Doutorado do lnstituto passassem a pagar taxa escolar, com valores mensais de duzentos e 
quarenta e um reais e cinquenta centavos e de trezentos e cinquenta e sete reais e sessenta e 
tras centavos, respectivamente, podendo o Conselho em casos especificos, aprovar valores 
acima dessas quantias. A proposta foi aprovada por unanimidade. Esgotada a pauta da reuniBo, 
o Presidente declarou-a encerrada, solicitando a mim, Jose Fernando Perez, que lavrasse a 
presente ata. 

Pm*'p , 
Eduardo Moacir rieger Fernando Perez 

Secrethrio 


