
 

 

 

MEMÓRIA DA TRAJETÓRIA PROFISSIONAL DOS SERVIDORES 
APOSENTADOS DO IME/UFG 

 

 

Janete de Almeida Carvalho 

Técnica-administrativa aposentada 

 

 

Cidade e escola em que cursou a educação básica (ensino primário e 
secundário). 

Ensino primário na Escola Estadual José Honorato - Goiânia e ensino secundário 
no Colégio Comercial V de Julho – Goiânia. 

 

Ano em que ingressou no IME. 

1979. 

 

Ano em que se aposentou. 

2012. 

 

Cargo/função que desempenhou no IME. 

Técnico Administrativo. 

 

Atuou em alguma outra unidade acadêmica ou órgão da UFG antes de 
ingressar no IME? Se sim, qual(is)? 

Não.  

 

Exerceu alguma outra profissão antes de ser técnico-administrativo(a) na 
UFG? Se sim, qual(is)? 

A UFG foi meu primeiro emprego.  

 

 



 

 

 

SOBRE A TRAJETÓRIA PROFISSIONAL 

 

Na sua trajetória de vida, em que momento escolheu ser técnico-
administrativo(a) da UFG? 

Eu já estava com 30 anos e com três filhos e recebi a oportunidade/chance de 
um contrato de trabalho na Universidade Federal de Goiás. E a partir da 
Constituição de 1988 tive benção de me tornar Funcionária Pública Federal na 
UFG. 

 

O que, ou quem, influenciou sua escolha por ser servidor(a) público(a)? 

Tive influência e incentivo da minha ex-sogra, que me ajudou com toda a 
documentação necessária, na época, para ingressar na UFG.  

 

Quais eram suas atribuições no IME? 

Trabalhei em várias frentes dentro no Instituto de Matemática, que na época era 
Instituto de Matemática e Física (IMF) e após o desmembramento que passou a 
ser Instituto de Matemática e Estatística (IME), entre elas estão as 
seguintes:matrícula dos alunos novatos; assistente nos cursos de especialização 
em Matemática e Educação Matemática e na coordenação do curso de 
Matemática junto com o Professor Maurício Pietrzack; atendimento aos docentes 
e discentes do Instituto; e trabalhos burocráticos dentro da secretaria. 

 

Como foi sua experiência profissional como técnico-administrativo(a) no 
IME (dificuldades, desafios, aspectos positivos)? 

Tive um pouco de dificuldade em trabalhar com computador, pois não tinha muita 
noção em Informática, mas contei com a compreensão de diretores e 
coordenadores do Instituto, que me incentivaram muito. 

 

Na carreira, quais foram suas experiências profissionais mais 
significativas? 

As experiências mais significativas estão relacionadas em acompanhar a rapidez 
da evolução no aspecto da tecnologia da informação e robotização. De certa 
forma melhorando na prestação de serviço, porém, de maneira muito rápida.  

 

Na carreira, quais foram suas experiências profissionais mais frustrantes? 

Foi o fato de não ter seguido meus estudos para poder atingir outras experiências 
que a própria Universidade proporcionava, mas foi impossível pela falta de 
graduação. 

 

O que ser técnico-administrativo(a) no IME te oportunizou na vida? 

São várias experiências, uma vez que foram vários anos com 
contatos/conhecimento de vida, pois como há um rodízio muito grande de 
pessoas (alunos e funcionários). Posso dizer que foi de grande avalia pra minha 
vida. 

 



 

 

 

O que sua profissão te impediu na vida? 

Não houve impedimento e sim uma permissão de conhecimento na                 
minha vida. 

 

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

Nunca. 

 

Como se sentiu ao se aposentar? 

Por mais que eu tenha escutado várias histórias de ficar sem fazer nada, acho 
que trabalhei bem e fiz o meu melhor para que ficasse com a consciência de 
missão cumprida pelo que fiz na Universidade e agora curtir um pouco minha 
casa, meus filhos e meus netos. 

 

SOBRE O IME 

 

Quais foram suas primeiras impressões sobre o IME quando ingressou na 
unidade acadêmica como servidor(a)? 

A impressão que em um primeiro momento pode me chamar a atenção é que 
seria um desafio, pois teria que lidar com muita gente, principalmente por se 
tratar do meio acadêmico. Mas, graças a Deus, deu tudo certo, por mais que 
tenha passado por diferentes personalidades dentre funcionários, estudantes e 
professores. 

 

Como eram as instalações físicas quando você era servidor(a) no IME? 

Eram de acordo para a época, uma vez que trabalhei numa fase em que a UFG 
tinha poucos anos. Mas tudo foi mudando conforme a evolução da 
informatização e com a necessidades que a Universidade exigia para o 
crescimento da instituição. 

 

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

Por incrível que pareça, éramos uma família que sempre estávamos unidos em 
alguma comemoração, tanto no instituto como no clube Sint UFG ou nas casas 
dos colegas.  

 

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

Tão boa como a que citei no questionamento acima. Os professores eram 
participativos em todos os eventos, tanto internos no instituto como nas 
comemorações fora da universidade. Relacionamento de muito respeito e 
cordialidade. Época muito boa!! 

 

 

 



 

 

 

PARA FINALIZAR 

 

O que você pensa sobre a contribuição dos técnico-administrativos para a 
organização e funcionamento do IME? 

Muito relevante, uma vez que se trata de uma instituição que envolve questões 
burocráticas que muitas das vezes são realizadas pelos técnico-administrativos. 

 

Que mensagem gostaria de deixar aos atuais técnico-administrativos do 
IME? 

Valorizar o Instituto com profissionalismo e responsabilidade. 

 

Como se sentiu ao rememorar sua trajetória profissional? 

Me senti muito feliz e lisonjeada pelo convite para participar desta entrevista de 
grande valia, em falar de minha segunda casa por 33 anos bem vividos junto 
com professores, técnicos e alunos.    

 

 

 

Entrevista concedida em setembro de 2021. 


