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Contextualização: Um breve histórico
O Instituto de Informática é oriundo do antigo Instituto de Matemática

e Física (IMF), originalmente constituído pelos Departamentos de

Matemática (DM) e de Física (DF). O IMF iniciou suas atividades em

16 de março de 1964. Em maio de 1973, esse Instituto se instalou no

Campus Samambaia. Vinte anos após a criação do IMF, coincidindo

com o ano de ingresso dos primeiros alunos do Curso de Ciência da

Computação, em 1984, foi criado no IMF o Departamento de Estatística

e Informática (DEI), para abrigar o curso recém-criado. O Instituto de

Informática, assim como os institutos de Física (IF) e Matemática

(IME) são oriundos da divisão do IMF ocorrida em 05 de setembro de

1996.

O papel da professora Lenice na UFG e no INF
A professora Lenice foi aprovada em concurso em 1987, embora já

atuasse como professora substituta desde 1985.

De 1994 até os dias atuais, a profa. Lenice ministrou aulas para diversos

cursos da UFG dentre os quais Ciência da Computação, Sistemas de

Informação, Engenharia de Computação, Engenharia Elétrica,

Agronomia, Veterinária, Engenharia de Alimentos, Engenharia Civil,

Física e Matemática. Após a implementação da Reestruturação e

Expansão das Universidades Federais (Reuni), também ministrou aulas

para os cursos de Engenharia Química, Engenharia Mecânica,

Engenharia Florestal e Gestão da Informação.

https://www.inf.ufg.br/p/39474-lenice-miranda-alves


Ao longo da carreira na UFG, a profa. Lenice ministrou um vasto leque

de disciplinas, tais como Linguagens e Técnicas de Programação, Teoria

da Computação, Análise e Projeto de Algoritmos, Empreendedorismo e

Estatística Aplicada à Informação.

Não menos importante que as disciplinas retrocitadas, foi sua

colaboração para a interiorização da UFG: Em 1995 após longas

negociações entre a reitoria da UFG, a prefeitura de Catalão-GO, a

diretoria do IMF, a chefia do DEI e diretoria do Campus de Catalão-

GO, foi criado o Curso de Ciência da Computação no Campus de

Catalão-GO. A professora Lenice foi designada para coordenar o curso,

permanecendo nessa posição entre janeiro de 1996 a fevereiro de 1998.

Ressalte-se que foi uma época particularmente difícil para a UFG, e

todas as Universidades públicas, tendo em vista que os baixos salários

não atraiam interessados para o magistério superior público. Por meio

de sua participação atuante a assertiva e de longas negociações com o

então prefeito de Catalão-GO, a dificuldade foi contornada pela

contratação de docentes pela prefeitura em regime de dedicação

exclusiva (DE), o que tornou o curso de Ciência da Computação viável.

 

Ainda em relação à sua participação no processo de interiorização da

UFG, em 2006 a profa. Lenice participou da Comissão para proceder

estudos pertinentes e apresentar propostas ao Conselho Universitário,

sobre a viabilidade da criação ou substituição dos cursos constantes no

convênio dos campis de Jataí-GO e Catalão-GO, para o primeiro

semestre de 2007, nas áreas de Computação e de Engenharias Elétrica e

Civil. A Comissão emitiu um parecer técnico sobre as solicitações desses

campis.



Participação na implantação da Educação a Distância na UFG
A profa. Lenice foi designada pela PROGRAD, em 2005, para compor

uma comissão para participar das atividades do SEED/MEC, com o

objetivo de acompanhar a criação e difusão de novas tecnologias, além

de apresentar projeto com vistas à implantação do Ensino a Distância

(EaD) na UFG. Dentre as atividades planejadas e coordenadas pela

profa. Lenice estavam eventos relacionados ao Planejamento e Gestão

em Educação a Distância e Gestão Política para EAD, eventos esses que

contaram com a participação de diversas instituições.

Organização de eventos
Ao longo de sua carreira, a profa. Lenice também teve importante papel

na organização de eventos, inicialmente pelo IMF e posteriormente pelo

INF. Dentre os eventos que participou da organização, destacam-se as

Semanas do IMF que eram realizadas anualmente, o 1º Encontro de

Computação, de 04 a 05 de dezembro de 1997, no Campus Avançado de

Catalão-GO sendo a Presidente da Comissão Organizadora por diversas

edições do Encontro de Tecnologia e Informática da UFG (ETI), Escola

Regional de Informática do Centro-Oeste (ERI), série de seminários do

INF além de uma extensa lista de outros eventos.

Dentre esses “outros eventos” gostaria de ressaltar sua participação

como membro da comissão do V Simpósio Brasileiro de Sistemas

Multimídia e Hipermídia – esse foi um evento nacional em que estive

como Presidente do Comitê Organizador e sou testemunha do trabalho

prestado pela profa. Lenice na organização, atuando na captação de

recursos para custear o evento em uma época muito difícil, meios sem os

quais o evento não teria alcançado o sucesso que teve.



Funções administrativas
A profa. Lenice também teve papel importante em cargos e encargos

administrativos na UFG e no MEC, fazendo parte do corpo de

consultores da Comissão de Especialistas de Ensino da SESu/MEC, a já

citada implantação e coordenação do Curso de Ciência da Computação

em Catalão-GO e coordenadora do curso de Sistemas de Informação.

Em 2002, foi Diretora pró-tempore do INF por cerca de quatro meses,

sendo posteriormente eleita para o cargo de Vice-diretora do INF,

período no qual teve como Diretora a saudosa profa. Ana Paula

Laboissière Ambrósio. Durante o seu mandato como Vice-diretora,

assumiu por diversas vezes a Direção do INF, inclusive durante os seis

meses de licença maternidade da profa. Ana Paula, Diretora à época.

Atuou como assessora da Pro-Reitoria de Graduação (PROGRAD),

como representante da Câmara de Graduação – área de Ciências Exatas

e da Terra junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura –

CEPEC.

Sua mais recente atividade administrativa ocorreu junto à Pró-Reitoria

de Gestão de Pessoas (PROPESSOAS) como Coordenadora de

Informações das Atividades Docentes da Universidade Federal de Goiás,

posição que ocupou desde 2015 até sua aposentadoria.



Agradecimentos
Para concluir quero agradecer à profa. Lenice pelos enormes serviços

prestados à UFG e em particular ao INF, especialmente no momentos

mais críticos da nossa existência como Instituto, quando estávamos no

limite mínimo de docentes para manter a Unidade Acadêmica

funcionando. A participação da profa. Lenice com sua lucidez,

capacidade de trabalho, profissionalismo e dedicação, em algumas

ocasiões até com renúncia pessoal, foi de suma importância para hoje

sermos uma das maiores unidades da UFG e do país, com quase 80

docentes efetivos, quatro cursos de graduação, diversas especializações,

programas de mestrado e doutorado. 

Além dos seus serviços prestados ao INF, pelo lado pessoal, tenho muito

a agradecer à profa. Lenice por mais de 25 anos de amizade. Foi e é um

privilégio!  

Eduardo Simões de Albuquerque
 

Colegas Professores e Técnicos-Administrativos do INF
 

Diretoria do INF
 

Goiânia, 14 de setembro de 2022.


