
Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2002 

98 Reuniao do Conselho de 
AdministraqBo da Associa$io 
lnstituto Nacional de Matemhtica 
Pura e Aplicada. 

AS quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e seis de fevereiro de dois mil e dois, na 
sede da Associa@o lnstituto Nacional de Matematica Pura e Aplicada,na cidade do 
Rio de Janeiro - RJ, sob a dirego de seu Presidente, Professor Eduardo Moacyr 
Krieger, teve inicio a nona reuniiio do Conselho de AdministraHo desta entidade, 
estando presentes alem do Presidente, os seguintes Conselheiros: Carlos Ameriw 
Pacheco, Claudio Landim, Fernando Adolpho R. Sandroni, Jose Fernando Perez, Luiz 
Alberto de Freitas Horta Barbosa. Participaram tambem da reuniao: Jacob Palis Jllnior, 
Diretor Geral da Associa@o, Cesar Leopoldo Camacho Manw, Diretor Adjunto da 
Associa@o, Jose Luiz Dias Peres, Coordenador de AdministraHo da Associa$io, 
Angela de Assis Cavalcante, Consultora Jurldica da Associa@o, Edmundo Taveira, 
Subsecretario de Planejamento, Orpmento e AdministraHo do MCT, Cristina Perez, 
Coordenadora de Modernizapo e Contratos de Gestfio - SECUP-MCT e Humberto 
Martins, Consultor do MCT. lniciando os trabalhos o Presidente convidou o Conselheiro 
Josh Fernando Perez para secretariar a reuniao, o que foi prontamente aceito. Em 
seguida, o Presidente procedeu A leitura da pauta do dia: 1) leitura e aprova@o da ata 
da oitava reuniao; 2) exame da PrestaHo de Contas e do Relatbio Anual de GesGio do 
exercicio de 2001 ; 3) outros assuntos. 0 Presidente solicitou ao Secrethrio que fosse 
lida a ata da oitava reuniiio, o que foi feito, sendo por todos aprovada. Em continua@o, 
o Presidente passou a palavra ao Diretor Geral para o relato do Relatorio Anual de 
Gestao e exame da PrestaMo de Contas do IMPA-OS em 2001. 0 Diretor Geral, 
discorreu sobre as diversas partes do Relat&rio, concluindo com a afirmapo de que 
todas as metas propostas no Contrato de Gest%o do MCT com o IMPA-OS foram 
atingidas neste primeiro ano. Afirmou ainda que a estrutura de Organizaqio Social 
mostrou-se adequada a um bom funcionamento da Institui@o, permitindo, em particular, * 

operar-se com boa flexibilidade administrativa, visando alcanqar seus objetivos maiores. 
Assim, 9s vesperas de completar cinquenta anos de existencia, o que se dara em 2002, 
o lnstituto est& atuando de forrna muito mais abrangente do que anteriormente. De 
fato, sem deixar de promover o avanp, necesshrio e mesmo essencial, da Matemhtica 
Fundamental, procura-se agora dar Qnfase as suas aplicawes e interaqbes corn outras 
areas da Ciencia : explorago de petrbleo, clima e previsso de tempo, visualiza@o, 
aspectos de bio-matematica e aplicafles 9 medicina, economia e finanqas e otimiza@o 
de processos e decisdes . Cresce tamb6m a gnfase nos programas de melhoria do 
ensino, em todos os nlveis, inclusive de aperfeipamento de professores do ensino 
bhsico e na difusao e busca de talentos, atraves das Olimpiadas Brasileiras de 
Matemhtica, realizadas em parceria com a Sociedade Brasileira de Matemhtica. Em 
seguida o Diretor Geral solicitou ao Coordenador de Administrago Jose Luiz Dias 
Peres para que fizesse uma breve exposigo aos Conselheiros sobre as 
Demonstraqbes Financeiras em 31 de dezembro de 2001, tendo o mesmo 
apresentado,um relato sobre o Balanp Patrimonial, DemonstraMo do Resultado do 
Exercicio, DemonstraHo da Muta@o do Patrim6nio Social, DemonstraHo das Origens 
de Aplica~tles dos Recursos e Demonstrativo de Fluxo do Caixa. Retomando a palavra, 
o Diretor Geral expressou sua convict$o de que todas as metas previstas no Contrato 
de Gestso serfio atingidas ao longo dos prbximos anos, particularmente quanto 8 



produ@o cientifica de alta qualidade e forma@o de um contingente expressivo de 
novos e talentosos pesquisadores, mantendo-se o grau mais elevado de avaliaMo da 
CAPES, bem como um avanp wnsiderhvel em relawo as aplicafles e intera@o com 
outras Areas da Ciencia, o amplo acesso da comunidade cientifica A sua excelente 
biblioteca, mirltiplas atividades de p6s-doutorado, conferencias, workshops, vigorosa 
cooperago nacional e internacional e contribuiHo a rnelhoria do ensino, difusao e 
busca de talentos, utilizando-se inclusive de tecnologia de retransmiss30 eletrdnica Zi 
disancia, em parceria com a RNP. Sobretudo, objetiva-se manter e mesmo elevar o 
excelente ambiente de cria@o cientlfica, como meta de primeira imporb3ncia. Para 
tanto, serifio wntratados excelentes pesquisadores e tecnologistas de alto nivel, jA a 
partir de 2002, ampliando e renovando seu presente quadro, sendo que a presencp de 
novos grandes talentos 8 a melhor garantia de excelbncia futura da InstituiHo. A par 
disto, um papel maior do IMPA-OS sera o de promover, em parceria com as demais 
instituifles, a expansifio da Matemhtica Brasileira como um todo e nas diversas regides 
geogrhficas em termos tanto qualitativos quanto quantitativos. Em seguida, o Presidente 
abriu a palavra aos Conselheiros, tendo os mesmos feito entusiAsticos elogios ao 
Relatbrio Anual de GesGo e PrestaHo de Contas que receberam de todos ampla 
aprova@o. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reuniao. 

Presidente 
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Secretario 


