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Introdução 
 

1. A Instituição 
 
 
Desde sua criação, em 1952, o IMPA tem se caracterizado como uma instituição de excelência 
apoiada na extraordinária qualidade de seus pesquisadores e norteada pela sua missão de 
realizar pesquisas de alto nível em Matemática, formar novos pesquisadores e disseminar a 
Matemática em todos os seus níveis, tanto no país como na região.  O IMPA nasceu com 
apenas dois pesquisadores que à época já tinham grande renome internacional: Leopoldo 
Nachbin e Maurício Peixoto aos quais, viria-se juntar alguns poucos anos depois Elon Lima, 
jovem recém doutorado na Universidade de Chicago. Era o início da implantação de uma nova 
Ciência brasileira apoiada em  jovens brilhantes formados no exterior. Desde aquela época o 
IMPA busca formar e renovar  seu corpo científico mediante  uma seleção criteriosa dos seus 
pesquisadores, exigindo ressonância internacional dos seus trabalhos. Hoje em dia o IMPA 
conta com um corpo científico de 45 pesquisadores, uma boa parte deles autoridades 
científicas nas suas áreas de atuação. 
 
A partir de 2001, quando se transformou numa Organização Social, o desempenho do IMPA 
passou a ser medido por meio de um exigente plano de metas. Em todas as avaliações anuais 
realizadas por Comissões Interministeriais o IMPA recebeu a nota máxima. Em 2003 um 
Comitê Internacional de Avaliação, fez um minucioso estudo do seu desempenho e é do seu 
parecer que extraímos a seguinte frase: 
 
 “O IMPA é no presente reconhecido internacionalmente como o mais importante centro 
de matemática do Brasil – de fato, de toda a América Latina – e um dos principais 
centros do mundo”.  
 
Outros indicadores de desempenho têm sido produzidos por meio de comparações com a 
produção científica de instituições de excelência do Brasil e do exterior que colocam o IMPA 
em patamar de atuação semelhante ao de instituições de primeira linha em matemática tais 
como Harvard, Berkeley, Chicago, Princeton, e outros. 
 
O IMPA é o mais importante centro latino-americano de ensino de pós-graduação em 
Matemática. O seu Programa de Pós-Graduação é responsável pela formação de professores 
que atuam em grande número de universidades em todo o Brasil e no exterior. Os programas 
de Pós-Graduação do IMPA sempre foram avaliados pela CAPES com a nota máxima. O IMPA 
é uma instituição de forte projeção nacional e internacional. Seus alunos de doutorado são 
oriundos de quase toda a América Latina e de países da Europa, Ásia e África.  
 
O programa de mestrado acadêmico do Instituto foi projetado de modo a permitir o rápido 
acesso ao programa de doutorado. O programa de mestrado profissional destina-se à 
formação de profissionais qualificados, com apurado conhecimento na área de modelagem 
matemática e computacional, que buscam aprofundar-se em finanças quantitativas, análise  de 
risco e instrumentos financeiros.   

 
O doutorado tem por finalidade a formação de pesquisadores ativos que contribuam para o 
desenvolvimento global da Matemática no nosso país e na região. O Programa de Pós-
Graduação já formou 663 mestres e 324 doutores.   
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Distribuição de Doutores por País (344)

Brasil; 249

Cuba; 2
México; 4
Argentina; 6

Canada; 1
Estados Unidos; 7

Portugal; 12
França; 4

Alemanha; 1
Espanha; 1

Suécia; 2

Irã; 3

Peru; 9

Uruguai; 9

Venezuela; 9

Chile; 10

Colombia; 15

 
 
 
 

Distribuição de Doutores por Estado

AM; 3

BA; 7

CE; 15

DF; 7

ES; 9

GO; 6

MA; 1

MG; 16

MS; 2

PA; 3

PB; 1

PR; 3

RJ; 116

RN; 4

RS; 11

SC; 5

SE; 2

SP; 30

AL; 8
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Destacam-se também as iniciativas destinadas a disseminar a Matemática. Estas são: 
 

• Produção de uma literatura matemática brasileira que levou a edição de 450 
livros entre edições e reedições e que são de uso intensivo nas universidades 
brasileiras e do exterior 

 
• Realização da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas 

(OBMEP) que na sua 6ª edição envolveu a participação de 19,6 milhões de 
estudantes 

 
• Programa de Aperfeiçoamento de Professores do Ensino Médio, modelo de 

curso semi-presencial que envolve a participação de 26 centros em todo país. 
 
 
Apresentamos a seguir uma visão mais detalhada das atividades de pesquisa do IMPA, suas 

metas institucionais para os próximos anos e novas diretrizes de ação. 

 
 

2. Áreas de Pesquisa e Aplicações da Matemática 
 
 
� Álgebra 
 

Álgebra Comutativa, Geometria Algébrica e Teoria dos Números 

A Geometria Algébrica estuda a classificação, as propriedades de interseção e as 
singularidades de conjuntos definidos por equações polinomiais a várias variáveis. 
Classicamente, ela se originou no estudo das curvas e superfícies definidas por tais equações. 
Neste aspecto tem muitas ligações com o estudo das variedades analíticas e diferenciais. 
Muitos de seus métodos são tipicamente da Topologia Algébrica e de certas partes da Análise. 
Em seu aspecto local, a Geometria Algébrica pode ser expressa na linguagem da Álgebra 
Comutativa. No aspecto global, lança mão de métodos cohomológicos, os quais tem 
influenciado outras partes da Matemática. 

A Teoria dos Números teve seu impulso inicial na busca de soluções inteiras e racionais de 
equações a coeficientes inteiros (equações diofantinas). Entre outras coisas, isso levou ao 
estudo das extensões algébricas finitas do corpo dos números racionais e ao estudo da 
aritmética das variedades algébricas. Os esforços para resolver abstratamente certos 
problemas que surgiram na Geometria Algébrica e na Teoria dos Números Algébricos deram 
origem à Álgebra Comutativa, cujos objetivos principais são a classificação dos anéis 
comutativos e a determinação de suas estruturas, segundo propriedades geométricas, 
aritméticas e algébricas. 

Os resultados alcançados nestes tópicos de pesquisa fundamental têm encontrado ampla 
aplicação, por exemplo, nas áreas de criptografia e códigos corretores de erros. 
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� Análise/Equações Diferenciais Parciais  
 

Equações Diferenciais Parciais da Física Matemática 

São estudadas equações de evolução não lineares, como por exemplo, as de Korteweg-de 
Vries, Benjamin-Ono, Navier-Stokes e Euler, e são abordados aspectos tais como a existência 
de soluções, a unicidade, dependência dos dados iniciais e o comportamento assintótico. Outro 
tema importante é a equação de Schrödinger com funções hamiltonianas dependentes do 
tempo, que é estudada através das propriedades espectrais dos operadores associados. 

Problemas Inversos e Aplicações 

A teoria de problemas inversos se dedica à determinação de parâmetros ou funções que 
entram em modelos físicos com base em propriedades ou observações das soluções das 
equações que caracterizam tais modelos. Em geral os modelos considerados levam a 
equações diferenciais parciais cuja solução requer a utilização de métodos numéricos 
conjuntamente com técnicas analíticas.A área de problemas inversos tem sido objeto de 
grande atividade recente e tem interfaces multi-disciplinares com aplicações como por exemplo 
em tomografia computadorizada, geofísica, semi-condutores e finanças quantitativas. 

Sólitons e Análise Não-Linear  

Sólitons são ondas de grande amplitude que se propagam em meios não-lineares e interagem 
sem mudanças substanciais na sua forma. Esta teoria se desenvolveu acentuadamente a partir 
da década de 70, buscando compreender a surpreendente robustez deste fenômeno e 
desenvolver as suas inúmeras aplicações, da engenharia ótica à transmissão de sinais. 

 

� Computação Gráfica  
 

O Projeto Visgraf de Visão e Computação Gráfica, foi criado em 1989, para promover e 
desenvolver as atividades de pesquisa, ensino e desenvolvimento de projetos nas áreas afins 
que envolvem modelos geométricos e imagens. O interesse do IMPA pela Computação Gráfica 
datava de uns dez anos antes, no início da década de oitenta, quando foi adquirido um terminal 
gráfico Textronix que atualmente é parte da coleção histórica do laboratório. 

O Visgraf adota a filosofia de que esta área é um ramo aplicado da Matemática. Como tal, o 
grupo está muito interessado nos fundamentos matemáticos da Computação Gráfica e em suas 
aplicações. As áreas principais de pesquisa do Laboratório são: 

• Análise e Processamento de Imagens  

• Síntese de Imagens e Visualização  

• Modelagem Geométrica e Interação  

• Animação e Multimídia  

Segue-se um resumo mais detalhado das linhas de pesquisa em execução pelo grupo. 

Modelagem e Visualização 
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• Estruturas de Malhas Hierárquicas  

• Superfícies de Subdivisão 4-8  

• Síntese de Formas em Multi-escala  

• Textura Dinâmica de Superfícies Implícitas  

 
Visão e Processamento de Imagens 

• Árbitro Virtual  

• Quantização de Imagens  

• Meio-tom Digital com curvas de preenchimento do espaço  

 
Animação e Multimídia 

• Visorama: Realidade Virtual com Panoramas  

• Captura e Processamento de Movimento  

• Deformação e Metamorfose de Objetos Gráficos  

• Cenários Virtuais e Composição de Imagens  

 
Interfaces e Aplicações 

• VisMed: Visualização e Análise de Imagens Médicas  

• Fotografia 3D  

• Visualização de Dados Geográficos  

• Bancos de Dados de Vídeo  

O Projeto Visgraf é apoiado pela FINEP, CNPq, FAPERJ, e mantém colaboração regular com o 
Tecgraf e o Matmídia da PUC-Rio, o CMA da Ecole Polytechnique e o Media Research Lab do 
Courant Institute of Mathematical Sciences. 

 

� Dinâmica dos Fluidos  
 

Dinâmica dos Fluidos é uma área de pesquisa muito antiga, onde confluem técnicas de Análise 
Matemática, como Métodos Assintóticos, Teoria da Aproximação, Teoria da Lei de 
Conservação e de Equações de Reação-Difusão, e de Sistemas Dinâmicos, como Teoria de 
Bifurcações, entre outras. Devido à sua relevância tecnológica e à grande gama de problemas 
matemáticos interessantes que origina, continua sendo uma das áreas mais importantes de 
Equações Diferenciais Parciais. Nas últimas décadas tem sido impulsionada pelo uso intensivo 
de computadores, no qual a Análise Numérica é de grande importância, passando a ser uma 
área central em Computação Científica. 

A partir de 1987 estabeleceu-se no IMPA um pequeno grupo de pesquisa em Dinâmica dos 
Fluidos com ênfase em aplicações úteis ao país. As principais são: Recuperação de Petróleo, 
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Previsão Numérica de Tempo, Propagação de Ondas em Meios Heterogêneos e Análise 
Numérica, em particular em temas relacionados à Decomposição de Domínios e Computação 
Paralela. Mais detalhadamente, o grupo tem trabalhado em: 

• Escoamento em Reservatórios Petrolíferos  

• Meteorologia  

• Propagação de Ondas Costeiras e Ondas Acústicas em meios heterogêneos  

• Análise Numérica, Decomposição de Domínios e Computação Paralela  

O Laboratório de Dinâmica dos Fluidos Computacional é utilizado para a realização de 
experimentos computacionais e para aulas práticas. As atividades do grupo espalham-se por 
uma rede de colaboradores, envolvendo muitas instituições, tanto brasileiras como 
estrangeiras, com a realização de projetos conjuntos. As suas atividades têm recebido apoio de 
diversas instituições a agências financiadoras. 

 

�  Folheações Complexas  
 

Os fenômenos modelados por equações diferenciais polinomiais reais geram, de uma maneira 
natural, equações diferenciais complexas. A interface entre a equação real e a sua 
complexificada conduz a uma melhor compreensão do fenômeno modelado. Uma das razões é 
que o estudo do problema complexificado permite a utilização de ferramentas provenientes da 
Análise Complexa e da Geometria Algébrica, revelando aspectos não aparentes do problema 
real e produzindo resultados que podem ser interpretados no contexto original. A teoria das 
equações diferenciais complexas foi iniciada no século XIX com os trabalhos de Briot e 
Bouquet, Poincaré, Darboux, Painlevé e, já no início do século XX, Dulac. Quando a equação 
vem dada por polinômios, ela define de maneira natural uma folheação por folhas de dimensão 
um no espaço euclidiano ou em uma de suas compactificações. A questão principal consiste 
em analisar a dinâmica das soluções (as folhas), tanto local quanto globalmente. 
Após Dulac, a pesquisa na área foi retomada por Reeb na França, inspirado pelos trabalhos de 
Painlevé, e por Petrovsky, Landis e Yliashenko na Rússia, motivados pelo 16o problema de 
Hilbert. A década de 70 trouxe intenso desenvolvimento na França, com as contribuições de 
Moussu, Mattei, Cerveau, Martinet e Ramis, e no Brasil com os avanços alcançados pelo grupo 
do IMPA. Desde então o grupo tem tido contribuição fundamental no estabelecimento de 
teoremas importantes, freqüentemente com a colaboração de outros pesquisadores de 
universidades brasileiras. A pesquisa desenvolvida no IMPA trata de uma variada gama de 
problemas que vão desde questões clássicas de integrabilidade por meio de funções 
transcendentes até questões mais modernas sobre a dinâmica de folheações. Algumas linhas 
desta pesquisa são:  

• Conjuntos limites de folheações  

• Estrutura transversal de folheações complexas  

• Folheações projetivas de codimensão um  

• Geometria birracional de folheações  

• Linearização de folheações e vizinhanças normais  

• Realização de grupos de holonomia de folhas compactas invariantes  

• Soluções algébricas de equações diferenciais algébricas  
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• Uniformização das folhas de uma folheação complexa  

• Índices e invariantes de folheações projetivas  

 

� Economia Matemática  
 

A Economia Matemática consiste na aplicação da Matemática ao desenvolvimento de modelos 
econômicos, com o propósito de construir uma Teoria Econômica rigorosa e unificada. As 
técnicas da Análise Funcional, Topologia, Topologia Diferencial são de amplo uso no modelo 
econômico central: A Teoria do Equilíbrio Geral, Equações Diferenciais e Sistemas Dinâmicos 
provêm aos economistas matemáticos as ferramentas básicas para a análise do processo ou 
dinâmica econômica. Probabilidade é fundamental no estudo de modelos econômicos, onde 
risco e incerteza estão presentes. 

Aliada à Economia Matemática, tem-se a Econometria, que estuda as propriedades dos 
processos de geração de dados, das técnicas de análise de dados econômicos e os métodos 
de estimação e testes de hipóteses econômicas. Nessa área, o ferramental desenvolvido pela 
Estatística é central. 

As principais áreas de pesquisa desenvolvidas atualmente são: 

• Equilíbrio Geral  

• Economia da Informação e Incerteza  

• Mercados Incompletos  

• Programação Dinâmica e Teoria do Capital  

• Teoria do Capital  

• Programação Dinâmica  

 

� Geometria Diferencial  
 

A Geometria Diferencial consiste em aplicações dos métodos da Análise local e global a 
problemas de Geometria. Ela tem profundas interligações com outros domínios da Matemática 
tais como: Equações Diferenciais Parciais (subvariedades mínimas), Topologia (Teoria de 
Morse e classes características), Funções Analíticas Complexas (variedades complexas), 
Sistemas Dinâmicos (fluxo geodésico) e Teoria dos Grupos (variedades homogêneas). A 
linguagem e os modelos da Geometria Diferencial têm encontrado aplicações em domínios 
afins tais como a Relatividade e a Mecânica Celeste. Dado este caráter interdisciplinar, a 
Geometria Diferencial tem mostrado grande vitalidade e tem se desenvolvido em várias 
direções que apresentam um considerável volume de pesquisas nos dias atuais. 

As principais linhas atuais de pesquisa em Geometria Diferencial são as seguintes: 

• Subvariedades Mínimas e de Curvatura Média Constante;  

• Variedades Riemannianas  

• Imersões Isométricas  
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� Otimização  
 

As atividades na área no IMPA começaram nos anos 70 com o grupo então denominado de 
Pesquisa Operacional. Atualmente, os interesses de pesquisa do grupo concentram-se em 
otimização contínua e áreas correlatas. Entre os tópicos específicos de pesquisa, 
mencionamos: 

• Métodos iterativos para otimização convexa ou viabilidade convexa de grande porte, 
com aplicações em reconstrução de imagens a partir de projeções (por exemplo, 
tomografia computadorizada); 

• Métodos computacionais para problemas de complementariedade não linear e 
desigualdades variacionais; 

• Algoritmos de otimização paralela;  

• Generalizações do método de ponto proximal para otimização convexa e desigualdades 
variacionais monótonas (incluindo recentemente casos não convexos e não 
monótonos); 

• Novas abordagens para dualidade em programação não linear; 

• Métodos não monótonos para otimização não linear.  

 
Recentemente foram adicionados três novos temas: novas teorias de regularidade em 
dimensão finita (particularmente, 2-regularidade), extensões de operadores monótonos 
maximais, generalizando o epsilon-;subdiferencial de uma função convexa, e otimização em 
espaços de Banach. 

 

� Probabilidade  
 

A Teoria da Probabilidade visa fundamentalmente a modelagem de fenômenos sujeitos a 
incerteza. Sua utilização no planejamento e inferência estatística é bastante conhecida. Ela se 
tem revelado de grande importância em áreas tais como Engenharia Elétrica, Teoria da 
Informação (detecção de sinal, controle) e Física (Mecânica Estatística, Clássica ou Quântica). 
Ademais, modelos, conceitos e métodos probabilísticos são hoje amplamente utilizados em 
Química, Ciências Sociais e Ciências Econômicas. 

As principais linhas de pesquisa são: 

• Comportamento Hidrodinâmico de Sistemas de Partículas;  
• Pequenas Perturbações Aleatórias de Sistemas Determinísticos;  
• Percolação;  
• Teorias de Grandes Desvios;  
• Sistemas Markovianos com Infinitas Componentes em Interação.  

Um objetivo importante é obter modelos matematicamente rigorosos que favoreçam o 
entendimento de questões delicadas, ligadas à Mecânica Estatística, tais como o limite 
hidrodinâmico. Examinam-se também conexões com problemas estatísticos de reconstrução 
de imagens. 
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� Sistemas Dinâmicos e Teoria Ergódica 
 

Ao final do século XIX Poincaré se interessa pelo estudo da Mecânica Celeste buscando, em 
particular, compreender a evolução do nosso sistema solar. Enquanto a abordagem utilizada 
até então ia no sentido de resolver as equações diferenciais do movimento, analítica ou 
numericamente, Poincaré propõe a utilização de ferramentas vindas de outras áreas, tais como 
a Topologia, a Geometria, a Álgebra e Análise, para obter uma descrição qualitativa e, quando 
possível, quantitativa do comportamento do sistema. Esta proposta, que remonta à sua tese, 
marca o nascimento de Sistemas Dinâmicos como disciplina matemática, tendo como objetivo 
desenvolver uma teoria capaz de prever a evolução dos fenômenos naturais e humanos 
observados nos diversos ramos do conhecimento. 

Esta disciplina teve contribuições fundamentais de alguns dos maiores matemáticos do século 
XX, tais como Lyapunov, Andronov, Birkhoff e Kolmogorov. Neste processo, o seu âmbito foi 
muito alargado, vindo a abranger outros modelos de evolução no tempo além das equações 
diferenciais: iterações de transformações, equações às diferenças, equações diferenciais 
parciais de evolução, transformações e equações diferenciais estocásticas. Ao mesmo tempo 
intensificou-se a aplicação de resultados e métodos de Sistemas Dinâmicos na explicação de 
fenômenos complexos nas diversas ciências: Química (reações químicas, processos 
industriais), Física (turbulência, transição de fase, ótica), Biologia (competição de espécies, 
neurobiologia), Economia (modelos de crescimento econômico, mercado financeiro) e muitos 
outros. 

Entre as ferramentas utilizadas por Poincaré contava-se o estudo das medidas de 
probabilidade invariantes sob a ação do sistema, que é o objetivo da Teoria Ergódica. De fato, 
esta disciplina remonta aos trabalhos de Boltzmann, Maxwell e Gibbs, que fundaram a Teoria 
Cinética dos Gases na segunda metade do século XIX. Os teoremas ergódicos provados por 
Birkhoff e Von Neumann nas primeiras décadas do século XX criaram os fundamentos desta 
disciplina, que iria se mostrar notavelmente bem sucedida no âmbito dos sistemas dinâmicos 
diferenciáveis. A principal razão foi a constatação, a partir dos trabalhos de Lorenz sobre 
convecção e previsão do tempo, de que estocasticidade não é apanágio dos sistemas 
complexos: mesmo fenômenos determinísticos com leis de evolução simples podem 
comportar-se de modo aparentemente imprevisível, já que as suas trajetórias dependem 
sensitivamente do estado inicial (comportamento caótico). A Teoria Ergódica pode então 
conduzir a uma descrição muito detalhada desse comportamento, em termos estatísticos ou 
probabilísticos. 
 

A pesquisa do grupo de Sistemas Dinâmicos do IMPA abrange as principais áreas de interesse 
atual na Dinâmica dissipativa (que estuda sistemas gerais sem fazer hipóteses sobre as suas 
medidas invariantes) e também direções importantes da Dinâmica Conservativa (em que se 
supõe a existência de uma medida invariante especial, traduzindo alguma lei de conservação). 

As atuais linhas de pesquisa são: 

• Atratores estranhos, medidas físicas, estabilidade estocástica ; 

• Bifurcações homoclínicas e dimensões fractais;  

• Dinâmica simplética ; 
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• Dinâmica uni-dimensional;  

• Expoentes de Lyapunov e hiperbolicidade não-uniforme;  

• Hiperbolicidade parcial, decomposição dominada, robustez dinâmica.  

 
 
� Laboratório de Dinâmica dos Fluidos 
 
Na década de 1990 começou a aglutinar-se no IMPA um grupo de pesquisa em Dinâmica dos 
Fluidos, Análise Numérica e Equações Diferenciais Parciais, com ênfase em aplicações de 
interesse estratégico para o país, tais como a simulação de escoamento de petróleo em 
reservatórios, necessária à extração eficiente, e do movimento de ondas oceânicas, importante 
para a segurança das plataformas. Outras aplicações importantes são previsão de tempo e 
clima, e prevenção de mudanças climáticas. As atividades do grupo espalham-se por uma rede 
de colaboradores, envolvendo outras instituições, dentro e fora do país (IFT/UNESP, LNCC, 
UFCG, UFES, UFG, UFMG, UFRJ, UFPr, UnB; New York University, Moscow State Lomonorov 
Univ., Tech. Univ. Delft/Holanda, Paris VII, Univ. of California/Irvine, Inst. Oceanografia/Cuba 
dentre outros), e a indústria (Petrobras). O grupo participa e dá apoio ao Workshop de EDP, 
evento bienal de importância para o país e já organizou por duas vezes o Workshop Waves in 
Fluids, reunindo matemáticos aplicados, físicos e geofísicos de renome internacional. 
 
O grupo tem colaborado ativamente com outras instituições através da realização de quase 30 
projetos conjuntos, sendo doze com instituições no exterior e dez no país, incluindo Petrobrás. 
O grupo é bem conceituado, tendo seu dinamismo acrescido pela participação de vários pós-
doutores . 
 
Um dos objetivos do laboratório é a formação de profissionais de matemática altamente 
qualificados em setores de grande importância para o país, aptos a colaborarem com equipes 
técnico-científicas multidisciplinares. As atividades caracterizam por envolverem modelagem e 
análise matemática, desenvolvimento de métodos numéricos, implementação computacional, e 
uso extensivo do software desenvolvido pelo grupo. 
 
� Laboratório VISGRAF 
 
O Laboratório VISGRAF foi criado em 1989 no IMPA com o objetivo de realizar pesquisas na 
área de Computação Visual e Mídias Interativas. A atuação do VISGRAF se dá em quatro 
vertentes distintas: Pesquisa; Ensino; Aplicações; e Divulgação, as quais se complementam 
criando um círculo virtuoso que integra a academia na sociedade. Nesses últimos 20 anos, o 
Laboratório VISGRAF se consolidou como um núcleo de excelência em Computação Visual, de 
reconhecida importância no cenário internacional, servindo como uma das principais 
referências para o desenvolvimento da área no Brasil  
 
As atividades de pesquisa do Laboratório VISGRAF, por se situarem numa área da Matemática 
Aplicada Computacional, levam naturalmente ao desenvolvimento de tecnologias, tanto de 
software quanto de hardware. Como consequência, muitos dos projetos do grupo resultam em 
programas de computador, sistemas informatizados, que servem de base para inovações 
tecnológicas. Inclusive, o Laboratório possui três patentes nos Estados Unidos, uma no Brasil, 
duas outras depositadas no NPI no Brasil e outra em fase de elaboração. Diante desse quadro, 
o Laboratório VISGRAF leva o desenvolvimento dessas tecnologias até o ponto de uma efetiva 
demonstração do seu potencial de uso. A partir desse ponto, a política corrente do VISGRAF 
consiste em transferir os resultados tecnológicos para empresas interessadas em criar 
produtos baseados neles para a sociedade como um todo. Dentre as empresas que 
estabeleceram parcerias com  o Laboratório VISGRAF para desenvolvimento e transferência 
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de tecnologia se incluem: a Casa da Moeda do Brasil, a Rede Globo de Televisão, a IBM 
Brasil, a Petrobras, a DRV Sistemas, a Prodec Consultoria, a Olympya e a Digitok.  
 
A infra-estrutura de pesquisa e desenvolvimento disponibilizada no âmbito do Laboratório 
VISGRAF é extremamente rica e possibilita a realização de projetos em áreas diversas, sendo 
comparável com os melhores laboratórios de computação gráfica nos Estados Unidos e 
Europa.  
 
 
� Grupo de Análise e Modelagem Matemática 
 
 
Na linha de Finanças Quantitativas têm sido organizados desde 2005 uma série de eventos 
anuais na área de Finanças Quantitativas e Análise de Risco. Esses eventos têm contado com 
uma participação significativa da indústria, e do governo, além da academia. Existe também o 
programa de Mestrado Profissional em Métodos Matemáticos em Finanças.  Este programa já 
possui mais de 70 egressos que, na sua grande maioria, atuam na área de Finanças 
Quantitativas e Gestão de Risco. Esta atuação se dá não somente em bancos, mas também 
em empresas como Petrobras, Cepel e Vale.  
 
Na linha de Modelagem de Fenômenos Biofísicos, há ativa interação com grupos franceses e 
alemães na área de modelagem de populações estruturadas. Deve-se também enfatizar a 
organização regular do evento "Mathematical Modeling of Biophysical Phenomena" em 
conjunto com universidades francesas e inglesas. Este evento tem contado com uma grande 
quantidade de pesquisadores de renome internacional e palestrantes de diversas áreas de 
saúde, dentre as quais podemos citar os grupos de biofísica da UFRJ e de geoma do LNCC.  
 

 
3. Metas para os Próximos Anos 
 

No cumprimento de sua missão o IMPA desenvolve suas atividades dentro de um marco de 
Macroprocessos descritos a seguir: 
 
 

 
Objetivo Específico I: Pesquisa 

 
Realização de pesquisas matemáticas em padrão internacional e em tópicos considerados de 
grande relevância para o avanço do conhecimento nesta área e suas aplicações, dando ao 
Brasil destacado nível de contribuição no setor. 
 

METAS / ANOINDICADORES

80% 80% 80%

150 150 150

3. Proporção de pesquisadores com Bolsa de
Produtividade do CNPq.

80%

75

2. Número de artigos publicados ou aceitos para
publicação em revistas de circulação internacional
e alto padrão científico, com corpo de pareceristas.

130 140 144

65 70 72 75 75

PESQUISA

1. Número de artigos publicados no ano em
revistas de circulação internacional de alto padrão 

2012 2013

80% 80%

2014 2015
MACROPROCESSO 

DESCRIÇÃO 2010 2011

 
 
 

Indicador 1:  
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Este indicador primário da produção da pesquisa. Corresponde ao número total de artigos 
originais de pesquisa publicados a cada ano pelo corpo de pesquisadores em revistas de 
circulação internacional e alto padrão científico. Vêm sendo fornecidos dados complementares 
comparativos (número médio de artigos por pesquisador por ano, calculados a partir da base 
de dados MathsciNet da American Mathematical Society) que comprovam que os resultados 
alcançados colocam o IMPA. Dentre as melhores instituições internacionais na área. 
 

Indicador 2:  
 
Este indicador é motivado pela observação de que, em geral, decorre um período de tempo 
substancial entre a aceitação de um artigo e a sua efetiva publicação, pelo que a informação 
relativa a artigos aceitos para publicação é mais dinâmica e mais atual. A decisão de definir o 
indicador como a soma dos artigos aceitos ou publicados foi resultado de análise cuidadosa, 
pela Diretoria e pelo Conselho de Administração, na qual se concluiu que desta forma o 
indicador fica mais estável às oscilações estatísticas. Assim, este indicador contém os dados 
do Indicador 1, sendo que o número de artigos aceitos no ano pode ser obtido com a diferença 
de ambos. 
 
 

Indicador 3:  
 
Este é um indicador global da qualidade da pesquisa, já que a concessão de Bolsa de 
Produtividade do CNPq é uma distinção muito seletiva. Tradicionalmente o percentual de 
bolsistas de produtividade em pesquisa entre os pesquisadores do IMPA vem até superando a 
meta proposta. No entanto, deve ser ressaltado que o sistema de Bolsas de Produtividade tem 
fases de contração em que há dificuldade para a criação de bolsas novas. Essa dificuldade 
torna o acesso de jovens ao sistema pela primeira vez mais difícil. Assim, a desejável 
contratação de jovens pesquisadores poderá conduzir a redução temporal do percentual atual, 
sem que isso signifique de uma diminuição do nível da qualidade. É claro que estes fatos 
escapam à governabilidade do IMPA. Também deve ser ressaltado que a meta de 80% de 
pesquisadores com Bolsa de Produtividade é excepcional, para qualquer instituição brasileira 
em qualquer área. 
 

Objetivo Específico II: Intercâmbio Científico 
 
Promover a interação com cientistas e organizações científicas nacionais e internacionais do 
melhor nível. 
 
 

2012
MACROPROCESSO 

DESCRIÇÃO 2010 2011

INTERCÂMBIO
CIENTÍFICO

4. Número de visitas-mês ao IMPA de
pesquisadores nacionais e estrangeiros.

240 245 250

2013 2014 2015

5. Número de visitas-mês ao IMPA de estagiários 
de pós-doutorado.

245 250 250

10

180 220 200 210

10 10

INDICADORES METAS / ANO

220 220

6. Número de reuniões científicas internacionais
do IMPA. 10 10 10  

 

 
Indicador 4: 
 
Este indicador avalia a eficácia do programa de visitantes para promover o intercâmbio 
científico. O valor indicado corresponde ao número total de dias que pesquisadores nacionais 
ou estrangeiros passam no IMPA a cada ano para realização de pesquisas conjuntas, dividido 
por 30 (visitas-mês). O prestígio científico alcançado pelo IMPA faz com que este seja muito 
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procurado para este efeito. Por outro lado, este indicador está entre aqueles que dependem 
mais diretamente da disponibilidade de recursos nas agências de fomento, principais 
financiadores destas visitas. 
 
Indicador 5:  
 
Este é outro indicador de eficácia na promoção de intercâmbio científico. Os valores indicados 
correspondem ao número total de visitas-mês a cada ano por estagiários de pós-doutorado 
(período longo ou programa de pós-doutorado de Verão). Aplicam-se os mesmos comentários 
que foram feitos para o indicador anterior. 
 

 
Indicador 6: 
 

As reuniões científicas organizadas pelo IMPA representam uma contribuição de vulto à promoção 
de intercâmbio científico, já que atraem ao nosso país muitos dos melhores especialistas 
internacionais e constituem importantes oportunidades para a divulgação dos resultados 
alcançados pela Matemática brasileira, de que se beneficia toda a comunidade. Também 
representam um apreciável esforço da parte do IMPA em termos de recursos humanos e 
financeiros. 
 
 

Objetivo Específico III: Ensino 
 

 Capacitação científica de jovens pesquisadores e professores universitários, a promoção de 
pesquisa de qualidade, a participação em programas e projetos de inovação científico-
tecnológica e a atuação como multiplicadores desta competência. 
 
 

1.000

INDICADORES METAS / ANO

14 14

10. Número de participantes do Colóquio Brasileiro
de Matemática (realizado nos anos ímpares).

1.000 1.000

85 85

9. Número de doutores formados anualmente;
média dos últimos três anos.

13 13 14 14

85 85 85 85

8. Índice de sucesso do mestrado - programa de 2
anos: (quantidade de títulos concedidos a bolsistas
nos 2 últimos anos, multiplicado por 24 e dividido
pelo número de meses de bolsas concedidas nos
dois anos precedentes à obtenção do grau).

85 85 85 85

2013 2014 2015

ENSINO

7. Índice de sucesso do doutorado - programa de 4
anos: (quantidade de títulos concedidos a bolsistas
nos 4 últimos anos, multiplicado por 48 e dividido
pelo número de meses de bolsas concedidas nos
quatro anos precedentes à obtenção do grau).

85 85

MACROPROCESSO 

DESCRIÇÃO 2010 2011 2012

 
 
 
Indicador 7: 
 
Este é um indicador da eficiência no uso dos recursos para a formação de doutores e mestres. 
De fato, ele avalia o custo médio da formação de cada doutor, em termos dos meses de bolsas 
utilizadas para o efeito.  
 
A fórmula de cálculo é: 
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(número de graus de doutor concedidos a bolsistas nos últimos 4 anos) * 48 

número de meses de bolsas concedidas nos últimos 4 anos 
 

A razão de usar-se um período de 4 anos para o cálculo é que essa é a duração máxima das 
bolsas de doutorado concedidas pelas principais agências de fomento. Portanto, um índice de 
sucesso de 100% corresponderá à situação ideal em que todos os estudantes bolsistas 
concluem o doutorado após 48 meses. O fato de tomar-se uma média sobre 4 anos também 
torna este indicador mais estável, estatisticamente, e portanto mais representativo. 
 
Indicador 8:  
 
O indicador de eficiência na utilização das bolsas de mestrado é análogo ao utilizado pelo 
programa de doutorado. O período de cálculo é de 2 anos, por ser essa a duração máxima das 
bolsas de mestrado concedidas pelas principais agências de fomento.  
 
A fórmula de cálculo é: 
 
 

(número de graus de mestre concedidos a bolsistas nos últimos 2 anos) * 24 
número de meses de bolsas concedidas nos últimos 2 anos 

 
 
Indicador 9:  
 
Este é um indicador de eficácia na formação de jovens pesquisadores-doutores, que é uma das 
principais atividades do IMPA. Foi decidido calcular o número médio de doutores formados nos 
últimos 3 anos para tornar o indicador mais estável às flutuações estatísticas e, portanto, mais 
representativo. 
 
Indicador 10: 
 
O Colóquio Brasileiro de Matemática vem sendo realizado a cada dois anos desde 1957 e tem 
tido um papel fundamental no desenvolvimento da Matemática no Brasil, tanto contribuindo 
para divulgar a pesquisa e disseminá-la entre as novas gerações como ajudando a criar uma 
literatura nacional em Matemática.  
 

 
Objetivo Específico IV: Desenvolvimento Tecnológico  

 
 

Desenvolvimento de aplicações da Matemática e tecnologias associadas por meio da 
elaboração de modelos matemáticos aplicados e da produção de softwares inovadores que 
respondam a problemas concretos colocados pelas políticas públicas e pelo setor produtivo. 
 
 

8 8

INDICADORES METAS / ANO

6 6

12. Número de publicações técnico-científicas e/ou
patentes resultantes de Projetos.

7 7 8 8

MACROPROCESSO 
DESCRIÇÃO 2010 2011 2012 2013 2014 2015

DESENVOLVIMENTO
TECNOLÒGICO

11. Número de protótipos e Softwares produzidos
ou aperfeiçoados (novas versôes).

5 5 6 6
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Indicador 11:  
 
Neste indicador de desenvolvimento tecnológico são contados os protótipos e softwares 
produzidos no IMPA bem como os aperfeiçoamentos substanciais dos mesmos. 
 
 
 

Indicador 12: 
 
São contabilizadas as produções técnico-científicas e patentes resultantes de projetos 
desenvolvidos no IMPA. 
 
 
 
 
 

Objetivo Específico V: Informação Científica 
 
Difusão do conhecimento matemático para propiciar acesso à comunidade brasileira ao 
progresso científico da área e suas aplicações em particular pela produção de literatura básica, 
que permita não só alcançar este objetivo nesta e em área afins do conhecimento, mas 
também despertar o interesse dos mais jovens pela Matemática. 
 
 

13.000 13.000

INDICADORES METAS / ANO

950 950

15. Número de livros emprestados. 12.500 12.500 13.000 13.000

900 900 950 950
14. Número de livros e assinaturas de revistas
incorporados ao acervo bibliográfico do IMPA.

19 20 20 20

2013 2014 2015

INFORMAÇÃO
CIENTÍFICA

13. Número de títulos publicados (livros de
graduação e pós-graduação).

18 20

MACROPROCESSO 
DESCRIÇÃO 2010 2011 2012

 
 
Indicador 13:  
 
Este indicador corresponde ao número total de novos títulos de livros e textos de curso 
publicados a cada ano. Ele avalia o desempenho do IMPA na produção de textos matemáticos 
em todos os níveis, contribuindo para a melhoria do ensino e a disseminação da cultura 
matemática em toda a sociedade. 
 
 
Indicador 14:  
 
É indicador de contribuição do IMPA para permitir o acesso da comunidade científica e 
universitária à literatura matemática, nacional ou internacional. É contado o número total de 
volumes (livros ou periódicos) incorporados anualmente ao acervo da Biblioteca, cuja utilização 
é facultada ao conjunto da comunidade. 
 
 
Indicador 15:  
 
Indicador que representa a ação do IMPA no sentido de facultar o acesso da comunidade 
científica e universitária a fontes de informação matemática (livros e periódicos, possivelmente 
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online). É medido o número anual de consultas ao acervo existente, tanto diretamente no local 
quanto através do site da Biblioteca. 
 
 
 

Objetivo Específico VI: Desenvolvimento Institucional 
 
Identificar a efetividade no desenvolvimento institucional avaliando a capacidade para 
desenvolver colaborações e parcerias. 
 

 
MACROPROCESSO 

DESCRIÇÃO
INDICADORES

2010 2011 2012 2013 2014
METAS / ANO

2015

DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL

16. Nota da CAPES (avaliação a cada três anos) 7 7 7 7 7 7
17. Número de projetos de pesquisa e convênios
de cooperação, vigentes e aprovados por
concorrência ou mérito.

36 40 44 44 46 46

 
 
 
Indicador 16:  
 
A classificação da CAPES dos programas de pós-graduação é revista a cada três anos 
baseada em diversos indicadores abrangentes de produção científica e sucesso acadêmico. 
Desde que foi criado o sistema de avaliação, o IMPA vem obtendo a classificação máxima, que 
atualmente se traduz pelo  conceito 7. 
 
 
Indicador 17:  
 
Trata-se de um indicador de efetividade no desenvolvimento institucional que também avalia a 
capacidade para desenvolver colaborações e parcerias. São contados os projetos de 
desenvolvimento científico ou tecnológico em curso, financiados por instituições públicas ou 
privadas através de concorrência ou constatação de mérito, ou a convite. 
 

 
 

4. Novas diretrizes relacionadas à pesquisa para o período 2011-2015 
 

 
Os objetivos para os  próximos anos devem ser perseguidos  segundo as linhas estruturantes 
seguintes: 
 
 

1. Estimulo a produção científica de qualidade, em padrões de produtividade de primeira 
linha. 

 
2. Apoio ao crescimento e à busca de melhor  qualidade da Pós-Graduação brasileira em 

Matemática. 
 
3. Promoção de descobrimento de novos talentos e seu encaminhamento às carreiras 

técnico-científicas. 
 
4. Promoção de  uma integração maior com o setor produtivo. 
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A seguir, detalhamos as ações correspondentes: 
 
 
 

RECURSOS HUMANOS E APOIO À PESQUISA 
 
 
Reforço ao Grupo Pesquisadores 
 
As áreas de Geometria Diferencial, Análise, Otimização, Economia Matemática, Dinâmica dos 
Fluidos, precisam ser urgentemente reforçadas. Além disso, o país carece de um número 
suficiente de pesquisadores em áreas importantes tais como Teoria dos Números, Teoria da 
Representação: Álgebras e Grupos de Lie, Estatística Matemática, etc. 
 
Estamos propondo que o número de pesquisadores do IMPA cresça na média de 2 por ano. 
Uma ação especial será tomada na Geometria Diferencial em conjunto  com a Simons 
Foundation, envolvendo a doação de  um milhão e meio de dólares para criação de duas 
Cátedras no IMPA em Geometria Diferencial, denominadas Cátedra S. S. Chern  e  Cátedra J. 
Simons. Esses recursos darão suporte a essas cátedras durante quatro anos na forma de 
posições em caráter probatório (tenure track) as quais serão assumidas pelo IMPA, de maneira 
permanente, após o quarto ano.  Isso representa um compromisso de duas posições adicionais 
a partir de 2014. 
 
 
 
Pós-Doutorado de Excelência 
 
Descrição: Abertura de três posições de Pós-doutorado por ano, mediante concurso 
internacional, com remuneração competitiva a níveis internacionais. Cada posição será coberta 
por uma bolsa de 12 meses renovável uma vez. Compromisso do bolsista em passar pelo 
menos um mês por ano em Instituição de Ensino Superior brasileira diferente do IMPA.  

 
Justificativa: Estas posições temporárias têm dois propósitos:  

 
� À semelhança das melhores instituições do exterior, dotar o IMPA de um contingente de 

jovens matemáticos em constante renovação, para estimular a pesquisa e a formação de 
recursos humanos. 

 
� Incentivar a fixação destes jovens em instituições de ensino superior brasileiras 

estimulando-os a passar pelo menos um mês por ano em um outro departamento de 
ponta. Este projeto poderá se consolidar como a porta de entrada no Brasil para jovens 
matemáticos talentosos. 

 
O valor da remuneração sugerida corresponde ao salário de um jovem doutor na Europa e ao 
de uma bolsa de pós-doutorado nos Estados Unidos. Não há no país bolsas para jovens 
doutores de valor equivalente. 
 
 
Trimestres Temáticos 
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Descrição: Dois temas selecionados por ano serão objeto de mini-cursos e conferências em um 
tema selecionado.  
   
Justificativa: Os trimestres temáticos reunirão no IMPA especialistas de um assunto de especial 
desenvolvimento nos últimos anos ou de temas pouco disseminados no país. Eles permitirão 
colocar doutorandos, jovens matemáticos e pesquisadores ativos em contato com as últimas 
ideias e técnicas surgidas no mundo. Um programa como este não existe no país e poderá 
beneficiar fortemente toda a comunidade científica, a exemplo do que acontece no MSRI 
(Estados Unidos), no Fields Institute (Canadá), em Oberwolfach (Alemanha), ou no Institut 
Henri Poincaré (França). Os trimestres temáticos são oferecidos por meio de edital com o 
propósito de estimular a coordenação destas atividades a pesquisadores e grupos de pesquisa 
nacionais. 
  
 Cátedras do IMPA 
 
Descrição: Abertura de três posições anuais para visitas de longa duração de lideranças 
internacionais. Visitas de pelo menos 3 meses. 
 
Justificativa: O IMPA tem recebido cada vez mais visitas de duração superior a 3 meses de 
pesquisadores estrangeiros de renome internacional. O país não oferece bolsas para visitas 
curtas de pesquisadores seniores em valores competitivos no mercado internacional e, em 
prazos mais longos, só oferece estas posições em editais, o que não permite uma organização 
anual adequada. Com este projeto a Instituição poderá acolher matemáticos renomados e criar 
condições para absorver os mais ativos e integrados. 
 
 Cátedras Nacionais 
 
Descrição: Quatro posições de longa duração. 
 
Justificativa: Muitos professores atravessam em suas carreiras períodos particularmente 
produtivos. Outros, precisam de uma reciclagem para manter a sua  produção científica em 
padrões internacionais. Com esta Cátedra Nacional, pretendemos acolher no IMPA 
pesquisadores nas duas situações. Durante um período longo, afastados de suas 
universidades de origem, de todas as obrigações letivas e administrativas, os professores 
poderão usufruir do ambiente único do IMPA e dedicar-se integralmente à pesquisa. 
 
 
 Ampliação do Colóquio Brasileiro de Matemática 
 
Descrição: Estender as atividades de cada Colóquio a duas semanas. 
 
Justificativa: Até o ano de 1982 o Colóquio Brasileiro de Matemática se estendia por duas 
semanas durante o mês de julho e oferecia cursos de nível elementar que atraíam estudantes 
talentosos de outras áreas como física, computação e engenharia. O objetivo de estender a 
duração do Colóquio a duas semanas é o de novamente estimular a participação de jovens 
brilhantes de várias áreas da Ciência e daqueles que se destacam nas olimpíadas de 
matemática. 
 
 
 Temas da Matemática Contemporânea 
 
Uma das carências da Pós-Graduação brasileira, na área da Matemática, é a falta de 
seminários ou conferências que coloquem a disposição da comunidade, em exposições 
regulares e em termos compreensíveis, os desenvolvimentos recentes da área que por sua 
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relevância mereçam esse destaque. Foi com o intuito de sanar essa carência que este projeto 
foi concebido. 
 
Consiste em um encontro por semestre, de curta duração, com foco em temas específicos da 
Matemática com desenvolvimentos recentes que por sua relevância tenham chamado a 
atenção da comunidade matemática. O encontro distinguir-se-á por apresentar uma série de 
palestras introdutórias sobre o assunto para apreciação de matemáticos em geral e de uma 
série de palestras ilustrando a relevância do tema e sua conexão com outras áreas.   
 
As atividades serão concentradas em três dias, permitindo assim uma maior participação de 
colegas oriundos de outras instituições nacionais. 
Em cada encontro prevemos a participação de oito (8) palestrantes e de, ao menos, trinta 
ouvintes de universidades de fora do Grande Rio. 
 
 

INTEGRAÇÃO COM O SETOR PRODUTIVO 
 
 
 Criação de um Núcleo Permanente de Apoio à Inovação no IMPA 
 
Uma dificuldade séria dos grupos que lidam com aplicações da matemática no IMPA  é a falta 
de infraestrutura para apoio tecnológico e administrativo de  laboratório. O resultado é que, à 
medida que aumenta o número de alunos de pós-graduação diminui o tempo para a condução 
de projetos em colaboração com o setor produtivo. A solução para este problema será formar 
um núcleo tecnológico permanente, que ajude os alunos nas tarefas de desenvolvimento de 
software mais complexas do ponto de vista computacional, e a conduzir os projetos. O número 
mínimo de tecnologistas necessários  com este perfil será três. Serão  necessárias também 
três  pessoas com perfil mais administrativo, para conduzir os projetos, uma das quais com 
bastante experiência e dois estagiários. Desta forma o IMPA terá um grupo em Pesquisa e 
Desenvolvimento com um formato mais apropriado para a transferência de conhecimento para 
o setor tecnológico/produtivo. 
 
 
 Abertura de posições de Pós-doutorado Industrial 
 
Com o propósito de aproximar o IMPA das aplicações industriais. 
 
O IMPA tem atividades de pesquisa relacionadas à área de Petróleo, de Modelagem Ambiental 
(no oceano, no subsolo e na atmosfera), em Computação Gráfica e Ciência da Computação, 
em Otimização e Análise  voltada para a Energia, Finanças, etc. Através desta bolsa de Pós-
Doutorado um doutor interdisciplinar ( de uma destas ou de  outras áreas) ou industrial (já com 
atividade de pesquisa na industria) poderá visitar o IMPA e criar laços de colaboração científica 
e estabelecer parcerias em iniciativas de difusão do conhecimento nesta área.  
 
  
 Implantação de uma posição de Pós-Doutorado de Excelência para Matemática Aplicada 
 
Mediante concurso internacional com remuneração competitiva a níveis internacionais. Bolsa 
de 12 meses renovável  uma vez. 
 
 
Realização de um Trimestre Temático anual em Matemática Aplicada 
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Esforço conjunto com outras instituições  com viés aplicado de maneira a  realizar no IMPA 
uma atividade concentrada em três meses, com a presença de cientistas e engenheiros 
renomados do tema escolhido, alunos de pós-graduação e cientistas brasileiros. 
 

 
COOPERAÇÃO COM A AMÉRICA LATINA 

  
 Programa Especial para a América Latina 
 
Programa de apoio à realização de eventos na América Latina, destinados a disseminar a 
pesquisa em Matemática, em conjunto com organismos tais como CIMPA, UMALCA, etc. 
 
 Participação nos Trimestres Temáticos do IMPA de alunos e jovens doutores atuando 
em países Latino-americanos 
 
Propõe-se a participação em dois trimestres temáticos do IMPA de cinco jovens doutores e dez 
alunos de países sul-americanos. 
 
Projeto IMCA 
 
O Projeto IMCA, de apoio à implantação no Peru de um núcleo avançado de pesquisa em 
Matemática vinculado ao Brasil, está suportado em Ajuste Complementar ao Acordo de 
Cooperação Científica e Técnica entre os governos do Brasil e do Peru, assinado em 1999. O 
acordo estimula uma maior colaboração em Matemática entre as instituições  IMPA –Instituto 
Nacional de Matemática Pura e Aplicada, do Brasil, e IMCA – Instituto de Matemática y 
Ciências Afines do Peru. Este projeto foi desenhado como um programa destinado a implantar 
definitivamente as atividades do IMCA como um centro de referência em Matemática para os 
países andinos, em estreita colaboração com o Brasil. 
 
 
 
 

IDENTIFICAÇÃO DE TALENTOS 
 

 
Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) 
 
Várias atividades especiais e novas foram introduzidas no IMPA nos últimos anos. A mais 
notável por sua dimensão e importância para a educação do país é a Olimpíada Brasileira de 
Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) a qual, na sua sexta edição, atingiu a marca de 
19,6 milhões de estudantes inscritos. Essa atividade teve sua relevância reconhecida em 
avaliações independentes feitas pelo Instituto Itaú Social, no que respeita a seu impacto 
econômico, e pelo CGEE no seu impacto na sala de aula e na educação. Cada ano são 
premiados 3 mil  e duzentos alunos com medalhas de ouro, prata e bronze. Eles recebem um 
curso de iniciação científica de um ano de duração, a cargo de professores universitários, em 
200 centros em todas as regiões do país. Para essa atividade os alunos são suportados com 
uma bolsa de Iniciação Científica Junior do CNPq. Além disso, os alunos medalhistas ao 
ingressarem numa universidade receberão um curso de Iniciação Científica de até dois anos de 
duração seguido de um Curso de Mestrado em Matemática, com bolsas do CNPq e da CAPES, 
respectivamente. A idéia é a de oferecer a esses alunos a possibilidade de realizar um 
Mestrado em Matemática simultaneamente com seu curso de graduação. 
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É preciso observar que essa atividade envolve apenas dois pesquisadores do IMPA, de 
maneira parcial, e se apóia numa rede nacional de professores universitários e do ensino 
médio, coordenada pelo IMPA. A OBMEP é financiada conjuntamente pelo MCT e o MEC. 
 
 
 
 
Olimpíada Brasileira de Matemática (OBM) 
 
O Programa Nacional de Olimpíadas de Matemática é o mais tradicional e tem por objetivo 
principal selecionar os estudantes que representarão o Brasil em competições internacionais. 
Pode-se afirmar que a Olimpíada Brasileira de Matemática – OBM tem tido sucesso marcante 
em seus objetivos de difusão, de influência significativa na melhoria do ensino e, de forma 
ainda mais palpável, na descoberta e estímulo de grandes talentos, vários dos quais tornaram-
se brilhantes pesquisadores que vem dando, desde muito jovens, importantes contribuições à 
Ciência Brasileira. 
 
 

ENSINO DA MATEMÁTICA 
 
Programa de Aperfeiçoamento para Professores de Matemática do Ensino  Médio 
 
Consiste de cursos intensivos de curta duração nos meses de janeiro e julho direcionados a 
professores de Matemática do Ensino Médio atuantes no Estado do Rio de Janeiro e 
retransmitido em mais vinte e seis  centros em vários estados. Desta atividade do IMPA 
participam anualmente 258 professores-alunos no Rio de Janeiro e 5.093 professores-alunos 
nos demais centros. Esta atividade tem um extraordinário potencial de crescimento.  
 


