
 

 

 

MEMÓRIA DA TRAJETÓRIA PROFISSIONAL DOS SERVIDORES 
APOSENTADOS DO IME/UFG 

 

 

Ana Amélia Fleury de Almeida Badan 

Professora aposentada 

 

Cidade e escola em que cursou a educação básica: 

Ensino primário e secundário: ensino fundamental (primário e ginásio) no 
Externato São José, em Goiânia, e ensino médio (normal) no Instituto de 
Educação de Goiás, da rede estadual, em Goiânia. 

 

Curso de graduação (área, universidade e ano de conclusão):  

Bacharelado e Licenciatura em Matemática pela Universidade Federal de 

Goiás (UFG), em dezembro de 1972. 

Curso de mestrado (área, universidade e ano de conclusão). 

Mestrado em Matemática no Instituto de Matemática e Física (IMF), UFG, em 
dezembro de 1975. 

 

Ano em que ingressou no IME:  

1973. 

 

Ano em que se aposentou:  

1996. 

 

Exerceu alguma outra profissão antes de ser docente? Se sim, qual(is)? 

Minhas atividades profissionais antes de entrar na Docência Superior sempre 
foram ligadas à docência. Enquanto estava no ensino médio, dava aulas parti-



 

 

 

culares, e depois, dei aulas de Matemática no ensino fundamental, na rede es-
tadual. No terceiro ano do curso de graduação fui monitora de Cálculo Diferen-
cial e Integral, e depois, bolsista de Iniciação Científica do CNPq.  

 

SOBRE A TRAJETÓRIA PROFISSIONAL 

 

Na sua trajetória de vida, em que momento escolheu a docência como 
profissão? 

Quando fui fazer o curso normal. Demorei um pouco decidir qual a disciplina, 
se matemática ou português. Um teste vocacional me ajudou na definição, que 
com certeza foi a melhor. Em consequência desta escolha, quando terminei o 
curso normal não prestei o Vestibular. Fiquei um ano fazendo cursinho para 
estudar matemática e física. No curso normal, eu havia estudado apenas 
aritmética e no meu curso ginasial a Matemática foi muito superficial. Lembro-
me que quando eu estava no ensino médio, e fui dar aula particular de 
Geometria,  foi a primeira vez que vi um exercício em que se pedia para utilizar  
um teorema para deduzir um outro resultado. Eu só tinha estudado algumas 
demonstrações e aplicações diretas para cálculos de elementos de figuras 
geométricas. Fiquei encantada com o livro, se não me engano, de Osvaldo 
Sangiorgi. 

 

Durante a graduação, já pensava em ser docente? 

Sim, só que achava que seria no ensino fundamental ou médio. 

 

O que, ou quem, influenciou sua escolha por ser docente? 

Ela veio naturalmente do exemplo de alguns professores, através da 
experiência das aulas particulares que ministrei, de estudar junto com colegas, 
de ajudar parentes que vinham do interior para estudar e ficavam hospedados 
na casa de meus pais. Também foi uma experiência marcante, em uma das 
minhas férias, ter ajudado nas aulas de uma tia que era professora de uma 
escola rural. 

 

Onde foi sua primeira experiência profissional como docente (já na UFG 
ou em outra instituição)? 

Dei aulas de Matemática no ensino fundamental, na rede estadual, durante um 
semestre. 

 

Como foi sua primeira experiência profissional como professor do IME 
(dificuldades, desafios, aspectos positivos)?  

Quando a minha turma se formou, foi considerada uma grande turma, 7 alunos 
de Matemática (e eu era a única mulher da turma). No ano anterior, só havia se 
formado um. Havia poucos professores e alguns estavam fazendo pós-
graduação fora, o que represava a oferta de disciplinas dos últimos anos do 
curso. E, nesta época, houve uma expansão de vagas para o quadro docente. 
Três da nossa turma entraram para o IME (na época, IMF), dois foram para o 
Colégio de Aplicação e dois foram fazer Mestrado fora do Estado. Assim, eu 



 

 

 

entrei para o IMF, em 1973, e por atraso das obras do Campus II, as aulas só 
começaram em maio. As dificuldades iniciais foram grandes, pela falta de 
estrutura inicial do Campus, por sua distância, dificuldade de acesso pela 
precariedade das vias e falta de um bom transporte coletivo. E eu estava 
grávida, a minha primeira filha nasceu em 3 de agosto, último dia de aula do 
semestre. O contrato ainda não estava efetivado e não pude tirar licença, a 
sorte é que as férias coincidiram com o primeiro mês da minha filha e durante 
duas semanas outros professores assumiram as minhas aulas.  Outro fato, é 
que o curso de Mestrado se iniciou também em maio e a maioria dos alunos 
era formada pela nossa turma de graduação. Quanto à parte didática, eu era 
muito tímida, e as turmas eram grandes, e precisei de muita força de vontade e 
dedicação à preparação das aulas para superar essa dificuldade. Durante 
muitos anos sentia um frio na barriga no primeiro dia de aula de uma turma. 
Mas, tenho de ressaltar que os problemas de disciplina com os alunos eram 
bem menores do que hoje e os alunos da área de exatas eram muito 
motivados. Um aspecto positivo foi que durante o curso de graduação 
estudávamos muito em grupo. Muitas disciplinas eram ministradas na forma de 
apresentação de seminários pelos alunos e acompanhados pelo professor, e 
isto, nos ajudou a desenvolver um regime de parceria, de cooperação e de 
troca de experiências. 

 

Na carreira docente, quais foram suas experiências profissionais mais 
significativas? 

O clima de cooperação entre os colegas que nos permitiu desenvolver projetos 
e superar muitas dificuldades. Um projeto muito interessante foi desenvolvido 
em conjunto pelos departamentos de Matemática e Física: ─ objetivava integrar 
os conteúdos e disciplinas Cálculo I, Geometria Analítica e Física. ─ Fazíamos 
reuniões semanais para definir conteúdos e metodologias, e até as provas 
eram planejadas conjuntamente. Houve até participação de professor de 
Matemática em aula de Física e vice-versa. Como resultado, além de ajuste 
das ementas, programas e linguagem, surgiram livros textos. No meu caso, fui 
co-autora do livro: Cálculo Diferencial e Integral I, publicado pela Editora da 
UFG em 1987, e com edição ampliada em 1994. O fato de o Departamento 
estar com poucos docentes fez com que tivéssemos de nos envolver em várias 
atividades como reformas curriculares, elaboração de provas de Vestibular e 
atividades administrativas.  

Destaco algumas atividades administrativas que foram muito significativas para 
mim: 

- Membro da Banca de Matemática da Comissão Especial do Exame de Vesti-
bular em 1974 e em 1977, e Integrante da Comissão Especial do Concurso 
Vestibular de julho/82 a outubro/83. 

-  Chefe do Departamento de Matemática da UFG, de março de 1980 a abril de 
1981 e de setembro de 1987 a setembro de 1989. 

-  Membro do Conselho Departamental como representante da Categoria de 
Professores Assistentes e, mais tarde, como representante da categoria de 
Professores Adjuntos. 

- Participação na elaboração dos projetos da UFG: “Projeto de Criação de Cur-
sos Noturnos” em abril de 1993, e “Projeto de Avaliação Institucional” em feve-



 

 

 

reiro de 1994.  

- Presidente da Comissão de Avaliação Institucional da UFG de outubro de 
1994 a dezembro de 1997. 

Muitas dessas atividades me proporcionaram uma visão de outras áreas, assim 
como, o conhecimento e intercâmbio com professores de outros departamentos 
e unidades. Um trabalho inter-departamental desenvolvido foi a pesquisa  
“Acompanhamento Acadêmico dos alunos aprovados no Concurso Vestibular 
de 1991 para os cursos de Computação, Física e Matemática", que depois teve 
desdobramento para um projeto acompanhando todos os alunos ingressos na 
UFG. Este trabalho foi fundamental para o meu interesse na área de Avaliação 
Educacional. 
 
Na carreira docente, quais foram suas experiências profissionais mais 
frustrantes? 

Não tenho frustrações. A gente nunca realiza tudo o que sonha. Houve época, 
em que quis muito fazer o doutorado, mas não foi possível. Considero que as 
opções feitas dentro do cenário que eu tinha foram corretas, e me realizei muito 
com o crescimento de vários ex-alunos, e com as suas conquistas. 

 

O que a profissão docente te oportunizou na vida? 

Eu era muito nova quando comecei a carreira, e considero que acabei de me 
formar dentro dela. A minha carreira está entrelaçada na minha vida. Meus 
grandes amigos e amigas, fora do grupo familiar, vieram da minha vida 
profissional. As minhas outras atividades profissionais sempre tiveram 
influência da metodologia e do raciocínio lógico desenvolvido pelo estudo da 
Matemática. 

 

O que a profissão docente te impediu na vida? 

Não sinto que houve nenhum impedimento, talvez algumas dificuldades na 
criação das filhas, devido ao grande tempo de dedicação à carreira, mas foram 
bem resolvidas familiarmente. 

 

Em algum momento pensou em desistir da profissão? Se sim, por quê? 

Nunca. Em certo momento, cheguei a pensar em diminuir a carga horária, mas 
nunca o fiz. Foi uma decisão acertada. 

 

Como se sentiu ao se aposentar? 

No início, continuei na Comissão de Avaliação Institucional da UFG. Dei aula 
em algumas instituições de ensino superior particulares, por cinco anos. E em 
1999, fui para a Secretaria de Estado da Educação de Goiás, onde durante 
sete anos trabalhei com Educação, tendo inclusive implantado um sistema da 
Avaliação Institucional na rede estadual. Na Secretaria, pude colocar em 
prática a minha formação e experiência trazidas da UFG e dedicar-me à escola 
pública, de ensino fundamental e médio, alcançando professores em todas as 
regiões do Estado, direta ou indiretamente pelas equipes de acompanhamento 
e de formação.    



 

 

 

 

SOBRE O IME 

 

Quais foram suas primeiras impressões sobre o IME quando ingressou na 
unidade acadêmica como docente? 

Não houve uma grande ruptura, passei a ser professora, mas continuei como 
aluna, só que do Mestrado. Alguns professores passaram a ser colegas.  

 

Como eram as instalações físicas quando você era docente no IME? 

Eu havia feito o curso de graduação no IMF, na Praça Universitária. No início, 
em um dos blocos da Escola de Engenharia, e depois, com a construção do 
prédio do Direito o IMF passou a funcionar no térreo deste prédio. O Campus II 
estava sendo construído na região onde já funcionavam as Escolas de 
Agronomia e Veterinária. Quando comecei a docência, foi no Campus II. O IMF 
foi a primeira unidade a ir para este Campus, seguida do ICHL. Nos primeiros 
dias, o sistema hidráulico não estava funcionando! O acesso era por uma via 
sem asfalto que levava à Agronomia, e, posteriormente, foram construídas as 
outras duas vias. Mas, como era a primeira unidade feita para abrigar o IMF, 
tinha uma estrutura muito boa. 

 

Como era a relação entre os professores que atuavam na mesma época 
em que você? 

No início, excelente. Mais tarde, com o crescimento do Departamento de 
Matemática, houve alguns atritos por diferença de visão ou por interesses 
pessoais. Mas prevaleceu o interesse maior pela harmonia e crescimento da 
unidade e o bom clima retornou. 

 

Como era sua relação com os professores que, na época, já estavam 
aposentados? 

Não havia professores aposentados naquela época. Muitos professores que 
fizeram parte do início do IMF eram de outros estados e, alguns de outros 
países, (professores visitantes do Mestrado) e não permaneceram no IMF. 

 

Como era a relação entre os professores e os técnico-administrativos que 
atuavam na mesma época em que você? 

Muito boa. A contribuição deles era muito grande, pois dependíamos deles até 
para imprimir textos e provas. Ainda não havia os PCs, só mimeógrafos. 

 

PARA FINALIZAR 

 

O que você pensa sobre a contribuição dos professores para a 
organização e funcionamento do IME? 

É importantíssima. Não vejo como a direção das unidades ser desenvolvida 
sem ser por professores e colegiados de professores, com participação de 
técnico-administrativos e de alunos. 



 

 

 

Que mensagem gostaria de deixar aos atuais professores do IME? 

As dificuldades são vencidas pela vontade de fazer e pelo trabalho coletivo, 
realizado com competência e dedicação. A Universidade pública é a guardiã do 
conhecimento, da produção da ciência e deve estar sempre voltada para a 
pesquisa, o ensino e para as necessidades da comunidade, em especial, as 
mais carentes de educação. O IME fez muito pela comunidade com a formação 
de professores, interiorização dos cursos, encontros como as Semanas do IME, 
implantação do Laboratório de Matemática, projeto de Olimpíadas de 
Matemática, entre outros. Agora, é importante dar continuidade ao crescimento 
do IME com qualidade e inovação, sempre respeitando a diversidade e os dons 
de seus profissionais. 

 

Como se sentiu ao rememorar sua trajetória profissional? 

Feliz de rememorar muitas realizações, o idealismo vigente, o ambiente de 
cooperação, as amizades e as parcerias, que não nominei mas que foram 
muito importantes. Agradeço ter feito parte dessa unidade, esta oportunidade 
de rememorar e espero ter contribuído um pouco para o resgate de sua história.  

 

 

Entrevista concedida em outubro de 2021. 


