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1 APRESENTAÇÃO 

Este documento tem por objetivo propiciar à Comunidade Acadêmica da 

Universidade Federal de Goiás (UFG) e à Sociedade em Geral, uma visão sistêmica 

do desempenho da Unidade Acadêmica Especial de Matemática e Tecnologia (IMTec), 

da Regional Catalão (RC), por meio de documentos, informações e demonstrativos de 

natureza administrativa e acadêmica.  

Este relatório é resultado das informações prestadas pela Chefia, 

Coordenações dos Cursos de Graduação (Matemática, Matemática Industrial, 

Matemática – modalidade à distância), Coordenações dos Cursos de Pós-Graduação 

(Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional (PROFMAT) e Mestrado em 

Modelagem e Otimização); Coordenação de Pesquisa e Coordenação de Extensão e 

Cultura da IMTec.  

Ao longo das próximas páginas os organismos supramencionados 

apresentam as informações acerca da produção e do desempenho resultante do 

planejamento das ações previstas no planejamento de 2016 da IMTec. 



2 A UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE MATEMÁTICA E TECNOLOGIA 

A IMTec sob a luz dos novos Estatuto e Regimento da UFG foi criada em 29 

de Agosto de 2014, por meio da Resolução nº 23 do CONSUNI da UFG. Contudo, esta 

Unidade tem sua gênese em 1988, ano de implantação do curso presencial de 

licenciatura em Matemática, que na época foi oferecido como uma extensão do curso 

de Matemática do Instituto de Matemática e Física (atualmente Instituto de Matemática 

e Estatística), de Goiânia.  

Desde a sua origem, a IMTec por meio de seu corpo docente1 e técnico-

administrativo2 desenvolve atividades de ensino, pesquisa e extensão que fomentam 

os saberes matemáticos na região sudeste do estado de Goiás.  

Atualmente, a parte administrativa e salas de docentes da IMTec estão 

localizadas no terceiro piso do Bloco M (Campus I / RC). Neste ambiente estão 19 

(dezenove) salas, sendo 4 (quatro) utilizadas para as atividades administrativas e de 

almoxarifado, e 15 (quinze) como gabinete de docentes, que abrigam cada um 2 (dois) 

professores.  

A IMTec conta com 8 (oito) laboratórios – para o desenvolvimento das mais 

variadas atividades de ensino, pesquisa e extensão – a saber: Laboratório de 

Simulação de Mecanismos, Laboratório de Tecnologias no Ensino, Laboratório de 

Controle Operacional, Laboratório de Simulação Matemática, Laboratório de Ensino de 

Geometria, Laboratório Matemateca, Laboratório Pesquisas Avançadas em 

Matemática Industrial e Laboratório da Pós-Graduação. Todos estes laboratórios estão 

localizados no Bloco J (Campus I / RC). Ainda neste bloco, está localizada a 

Coordenação Regional GO-03 da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas 

Públicas (OBMEP). 

As ações desenvolvidas na IMTec em 2016 são resultados da força de 

trabalho de 31 (trinta e um) professores efetivos, 5 (cinco) professores substitutos, 3 

(três) técnicos administrativos em educação efetivos, 1 (um) encarregado de setor, 2 

(dois) apoios administrativos e 5 (cinco) estagiários. Nos Quadros 1 e 2 a seguir estão 

apresentadas as relações do quadro efetivo, respectivamente, de docente e técnico 

administrativo em educação da IMTec, com sua titulação. 

 

 

                                                 
1
 A relação de docentes que atuaram ao longo da história na IMTec está no Apêndice 1. 

2
 A relação de técnicos administrativos em educação que atuaram ao longo da história na IMTec está no 

Apêndice 2. 



Quadro 1: Relação de Docente Efetivo e Titulação – Ano 2016. 

Docente Titulação 

André Luiz Galdino Doutor 

Celso Vieira Abud Doutor 

Cleves Mesquita Vaz Mestre 

Crhistiane da Fonseca Souza Mestre 

Danilo Sanção da Silveira Mestre 

Donald Mark Santee Doutor 

Élida Alves da Silva Doutora 

Fernando da Costa Barbosa Doutor 

Fernando Kennedy da Silva Doutor 

Igor dos Santos Lima Doutor 

Jairo Menezes e Souza Mestre 

José dos Reis Vieira de Moura Júnior Doutor 

José Madson Caldeira de Faria Especialista 

Juliana Bernardes Borges da Cunha Doutora 

Luciana Vale Silva Rabelo Mestre 

Lúcio Aurélio Purcina Doutor 

Marcelo Henrique Stoppa Doutor 

Márcio Roberto Rocha Ribeiro Doutor 

Marcos Napoleão Rabelo Doutor 

Marta Borges Doutora 

Paulo Henrique Barbosa Galdino Mestre 

Paulo Roberto Bergamaschi Doutor 

Plínio José Oliveira Doutor 

Porfírio Azevedo dos Santos Júnior Doutor 

Renato Alejandro Tintaya Mollo Mestre 

Romes Antonio Borges Doutor 

Tânia Maria Nunes Gonçalves Doutora 

Thiago Alves de Queiroz Doutor 

Thiago Porto de Almeida Freitas Doutor 

Vaston Gonçalves da Costa Doutor 

Veríssimo Pereira Gomes Neto Doutor 

 

Quadro 2: Relação de Técnico Administrativo em Educação e Titulação – Ano 2016. 

Técnico Administrativo em Educação Titulação 

Alan Vieira Diniz Graduando 

Divino José da Silva Ensino Médio 

Lorena de Macedo Oliveira Silva Especialista 

 
Pode-se observar que o quadro docente efetivo da IMTec é altamente 

qualificado, uma vez que a maioria dos docentes já possuem doutorado. Dentre 

aqueles que já possuem doutorado, 39% já realizaram algum pós-doutorado. Tal 

cenário é resultado do contínuo investimento da IMTec em sua política de qualificação 

do corpo docente. No Gráfico 1 apresentamos o quantitativo dos docentes por 

titulação. Cabe ressaltar que em 2016, 3 (três) docentes estiveram em afastamento 

para qualificação em nível de doutorado e 1 (um) docente afastado para realização de 

estágio pós-doutoral. 



 

Gráfico 1: Titulação dos Docentes da IMTec - Ano 2016. 
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No que tange a organização administrativa da IMTec esta é dada por: uma 

Chefia3 (organismo executivo que administra, coordena e superintende todas as 

atividades da Unidade), Coordenação do Curso de Matemática4, Coordenação do 

Curso de Matemática Industrial5, Coordenação do Curso de Matemática à Distância6, 

Coordenação do PROFMAT7, Coordenação do Mestrado em Modelagem e 

Otimização8, Coordenação de Pesquisa9 e Coordenação de Extensão10. 

A partir desse momento, descrevemos as ações que foram previstas pela 

Chefia em seu planejamento de 2016, bem como os êxitos e insucessos nas 

respectivas execuções. 

1. Normatizar a Distribuição de Carga Horária de Ensino Entre os 

Docentes da Unidade 

Foi aprovada a Resolução IMTec 01/2016, no dia 05 de Julho de 2016, que 

traz a sistematização do processo de distribuição de carga horária de ensino entre os 

docentes vinculados à IMTec. Tal resolução está disponível na seção “Documentos” do 

site www.mat.catalao.ufg.br . 

2. Aprimorar o Serviço de Solicitação de Declarações e Outros 

Documentos Junto à Secretaria da IMTec 

Os formulários eletrônicos foram elaborados, considerando as demandas e 

sugestões de cada secretaria de curso de graduação e pós-graduação, e seu acesso 

disponibilizado na aba “Solicitação de Documentos” do site www.mat.catalao.ufg.br.  

                                                 
3
 A “Chefia” foi inserida no âmbito da Unidade em 2008 com a implantação do curso de Matemática 

Industrial. No Apêndice 3 é apresentado histórico da Chefia da IMTec. 
4
 No Apêndice 4 é apresentado o histórico da Coordenação do curso de Matemática. 

5
 No Apêndice 5 é apresentado o histórico da Coordenação do curso de Matemática Industrial. 

6
 No Apêndice 6 é apresentado o histórico da Coordenação do curso de Matemática à Distância. 

7
 No Apêndice 7 é apresentado o histórico da Coordenação do PROFMAT. 

8
 No Apêndice 8 é apresentado o histórico da Coordenação do Mestrado em Modelagem e Otimização. 

9
 No Apêndice 9 é apresentado o histórico da Coordenação de Pesquisa. 

10
 No Apêndice 10 é apresentado o histórico da Coordenação de Extensão. 

http://www.mat.catalao.ufg.br/
http://www.mat.catalao.ufg.br/


Por meio deste novo canal de comunicação, em 2016, foram recebidas 54 

(cinquenta e quatro) solicitações com demandas para a pós-graduação e 8 (oito) 

solicitações de demandas para a graduação. 

3. Melhorar as Instalações dos Laboratórios da IMTec 

 Foram fixados projetores multimídias nos seguintes laboratórios da 

IMTec: Laboratório de Simulação de Mecanismos, Laboratório de 

Tecnologias no Ensino, Laboratório de Controle Operacional, Laboratório 

de Simulação Matemática, Laboratório de Geometria e MATEMATECA. 

Cabe ressaltar que esta era uma demanda antiga da Unidade, mas que 

finalmente foi possível executar financeiramente em 2016.  

 Instalou-se a divisória na Sala 08 do Bloco J para  efetivar a 

separação dos espaços do Laboratório de Simulação Matemática e 

Laboratório de Pesquisas Avançadas em Matemática Industrial. 

 A persiana no Laboratório de Simulação de Mecanismos foi instalada 

e passou a contribuir com a proteção dos equipamentos que estão neste 

espaço em virtude da exposição solar intensa ao longo do dia. 

 Ampliou-se a rede elétrica na sala 08 do Bloco J, a fim de melhorar 

as instalações do Laboratório de Pesquisas Avançadas em Matemática 

Industrial. 

 Foi adquirido um osciloscópio para o Laboratório de Controle 

Operacional, que possibilitará o desenvolvimento de atividades de ensino, 

pesquisa e extensão do curso de Matemática Industrial. 

4. Estabelecer a ordem de prioridade para afastamentos de 

docentes para o Ano de 2017 

Foi constituída uma comissão no Colegiado da Unidade, em 31 de Maio de 

2016, que após rotina executada estabeleceu-se a seguinte ordem de prioridade de 

afastamento para qualificação no ano de 2017: Doutorado – 1º Crhistiane da Fonseca 

Souza, 2º Luciana Vale Silva Rabelo, 3º Renato Alejandro Tintaya Mollo / Pós-

Doutorado: 1º Romes Antonio Borges, 2º Celso Vieira Abud.  

5. Otimizar a Rotina dos Processos de Estágio Probatório, 

Progressão e Promoção de Docentes da IMTEc 

A IMTec foi pioneira em ser a primeira Unidade Acadêmica Especial da 

Regional Catalão em constituir internamente uma Comissão de Avaliação Docente 

(CAD), uma vez que toda rotina dos processos de estágio probatório, progressão e 

promoção de docentes era executada no âmbito da Direção da Regional Catalão, o 

que ocasionava morosidade na tramitação de tais processos. A CAD da IMTec foi 

constituída em 02 de Fevereiro de 2016, considerando o que traz a Resolução 



CONSUNI 32/2013, isto é, pelos docentes de classe e nível mais elevado na Unidade. 

Cabe ressaltar que em 2016, esta analisou: 04 (quatro) processos de estágio 

probatório, 05 (cinco) processos de promoção na carreira docente e 02 (dois) 

processos de progressão na carreira docente. 

6. Preencher a Vaga de Docente Efetivo Oriunda da Vacância do 

Prof. Kelvin Rodrigues Couto 

Em Março/2016, o Colegiado decidiu que para atender a carência de 

profissionais na IMTec com formação específica na área de Ensino de Matemática, o 

concurso se daria nesta área. Na primeira quinzena de Junho, o concurso foi realizado 

e teve como aprovado o professor Fernando da Costa Barbosa, que iniciou suas 

atividades em Setembro/2016.  

7. Realização do Processo Seletivo de Monitoria de 2016 

Para atender a Resolução CEPEC 1418/2016, que Regulamenta o 

Programa de Monitoria dos Cursos de Graduação da UFG, a IMTec instituiu em 16 de 

Fevereiro de 2016 a Coordenação de Monitoria da Unidade, que foi assumida pela 

professora Marta Borges. 

O Processo Seletivo para Monitorias da IMTec ocorreu entre os meses de 

Março a Maio de 2016, a partir dos trabalhos de uma comissão designada pela Chefia. 

Conforme o Edital Nº. 01/2016 da COGRAD da Regional Catalão, de 14 de março de 

2016, foram destinadas 07 (sete) vagas para a referida Unidade, sendo 01 (uma) vaga 

para cada um dos cursos de Matemática e Matemática Industrial e 05 (cinco) vagas 

para o Núcleo Servidor. Após aprovação no Colegiado da IMTec/RC/UFG, as vagas 

foram distribuídas para disciplinas e semestres, listados no Quadro 3, lembrando que 

não houve professor interessado em ofertar vaga para a modalidade de monitoria 

voluntária. 

Quadro 3. Relação de vagas ocupadas na Monitoria 2016/IMTec/RC/UFG. 

DISCIPLINA VAGAS SEMESTRE 

Álgebra Linear  01 2016-1 e 2016-2 

Cálculo I 01 2016-1 e 2016-2 

Cálculo II 01 2016-1 e 2016-2 

Cálculo III 01 2016-1 e 2016-2 

Elementos de Matemática 01 2016-1 e 2016-2 

Geometria Analítica 01 2016-1 e 2016-2 



Programação Linear 01 2016-1 

Produção de Sistema em Manufatura 01 2016-2 

 
De modo geral, o Processo Seletivo foi satisfatório, uma vez que todas as 

vagas foram preenchidas. Em destaque, um primeiro ponto positivo se deve à abertura 

do período de inscrição previsto no referido Edital 01/2016, ainda durante o semestre 

letivo anterior (de 14 a 31 de Março de 2016), possibilitando uma divulgação mais 

ampla entre o corpo discente, assim como assegurando mais tempo para preparação 

às provas.  

O segundo ponto diz respeito ao fato de o cronograma de seleção ter sido 

elaborado de modo que os estudantes selecionados pudessem iniciar suas atividades 

de monitoria, especialmente o atendimento aos alunos das disciplinas, duas semanas 

após o início das aulas do primeiro semestre letivo de 2016.  

Um terceiro ponto considerado positivo foi o número de inscrições: nas 

duas etapas, um total de 54 (cinquenta e quatro) inscritos, sendo que 28 (vinte e oito) 

compareceram e, destes, 14 (quatorze) foram aprovados. Acreditamos que tal fato 

pode ser devido ao primeiro ponto positivo supracitado, acrescido o fato de as normas 

complementares permitirem a inscrição em mais de uma disciplina.  

Por fim, um primeiro ponto a ser revisto em editais posteriores se refere à 

divulgação do resultado final preliminar, posto que apenas a classificação (em ordem 

decrescente) é divulgada, quanto a aprovados e não aprovados. No entanto, o não 

conhecimento da nota obtida na prova, por parte do candidato, pode prejudicar a 

transparência do processo, além de potencializar as chances de ocorrência de 

interposição de recursos. Uma possibilidade a ser analisada poderia ser a divulgação 

das notas no mural da IMTec/RC/UFG, após a divulgação da lista de classificados no 

site da Regional Catalão. 

Outro ponto a ser revisto diz respeito à seleção de monitores para todo o 

ano letivo. Devido às especificidades do curso de Matemática Industrial, cuja matriz 

curricular está estruturada em ênfases, foi necessário trocar a disciplina para a qual o 

monitor havia sido selecionado. Isso ocorreu por não haver demanda de alunos 

inscritos na disciplina prevista no primeiro semestre de 2016. Uma possibilidade é 

realizar a seleção no segundo semestre letivo para cursos que tenham especificidades 

na oferta de disciplinas conforme a sugestão de fluxo. 

8. Disponibilizar um Computador (Desktop) por Docente da IMTec 

Mediante a aquisição de 07 (sete) computadores, em 2016, foi possível 

viabilizar um computador para cada docente efetivo da IMTec.  



9. Otimizar a força de trabalho da IMTec 

Em 2016, não foram encaminhados para apreciação do Colegiado da 

IMTec, os novos projetos pedagógicos dos cursos de Matemática e Matemática 

Industrial. Assim não foi possível viabilizar o ajuste da carga horária total dos cursos, 

de modo a contribuir na otimização da força de trabalho docente da unidade. 

Não foram ofertadas disciplinas na graduação, com número de 

matriculados menor do que 05 (cinco), salvo casos que existiam prováveis formandos 

na turma. 

Por fim, a IMTec instituiu uma comissão para analisar a viabilidade de 

elaboração de um projeto de oferta de componentes curriculares na modalidade 

semipresencial e/ou distância para cursos presenciais no que tange o universo de 

disciplinas de 2ª oferta. Acreditamos que tal projeto, caso seja viável, permitirá a 

redução de número de turmas ofertadas no semestre, e consequentemente 

possibilitará canalizar a força de trabalho dos docentes em outras atividades 

pertinentes para a Unidade. 



3 A GRADUAÇÃO NA UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE MATEMÁTICA E 
TECNOLOGIA 

O ensino de graduação na IMTec é desenvolvido por meio dos cursos de 

graduação: licenciatura em Matemática (criado em 1988), Matemática Industrial 

(implantado em 2008) e licenciatura em Matemática à distância (criado em 2014).  

Ao longo dos 29 anos de atuação da IMTec no sudeste goiano, foram 

registradas 1429 (um mil e quatrocentos e vinte e nove) matrículas, sendo 884 

(oitocentos e oitenta e quatro) no curso de Matemática, 345 (trezentos e quarenta e 

cinco) no curso de Matemática Industrial e 200 (duzentos) para o curso de Matemática 

à distância. E 407 (quatrocentos e sete) discentes matriculados foram diplomados, 

sendo 369 (trezentos e sessenta e nove) licenciados em matemática e 38 (trinta e oito) 

bacharéis em Matemática Industrial. Cabe ressaltar que não ocorreu a finalização de 

nenhuma turma do curso de Matemática à distância. 

O Gráfico 2 apresenta um recorte da evolução de ingressantes e 

concluintes no Curso de Matemática, em especial, como esta ocorreu de 2013 até 

2016.  

Gráfico 2: Ingressantes e Concluintes do Curso de Matemática (de 2013 até 2016). 
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Cabe destacar que para elevar a qualidade da formação inicial dos 

professores do curso de Matemática, a IMTec está inserida no Programa Institucional 

de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) desde 2009. Desde então, no subprojeto na 

área de Matemática, foram disponibilizadas 60 (sessenta) bolsas para alunos do Curso 

de Licenciatura em Matemática, 3 (três) bolsas para professora formadora, 

coordenadora de área, 5 (cinco) professoras supervisoras das escolas de educação 

básica e estabelecida a parceria com 5 (cinco) escolas públicas da região. Em 

especial, no ano de 2016, o subprojeto do PIBID foi desenvolvido em parceria com o 

Colégio Estadual Dona Iayá, a Escola Estadual Maria das Dores Campos e o CAIC 



São Francisco de Assis, sendo que 3 (três) professoras supervisoras vinculadas a 

estas instituições de ensino foram co-formadoras e contribuíram para melhorar a 

qualidade da formação inicial de 37 (trinta e sete) bolsistas do curso de Matemática. 

Os recursos recebidos neste ano chegam a um montante de R$115.800,00 (cento e 

quinze mil e oitocentos reais). Este recurso foi somente em bolsas para os 

participantes do projeto e que desde 2014 não temos recebido a verba de custeio 

aprovada em edital. Nas diversas ações realizadas, em torno de 890 (oitocentos e 

noventa) estudantes foram contemplados e envolvidos nas atividades do subprojeto. 

O PIBID tem sido um agente de transformação dos bolsistas, das 

professoras e coordenadora de área, tanto na perspectiva pessoal, profissional e 

social, pois tem oferecido diversas experiências positivas que são determinantes para 

a vivência profissional, social e política. Através do acompanhamento das aulas os 

bolsistas podem vivenciar o contexto educacional na sua totalidade, conhecer a 

relação entre escola-professores-alunos colaborando no amadurecimento acadêmico, 

além disso, propicia a visão crítica em que a educação se encontra no momento atual. 

No mais, esta vivência facilita a entrada destes para o Estágio Supervisionado II em 

todos os seus momentos. Por meio do subprojeto, os bolsistas têm tido a oportunidade 

de contribuir com a melhoria da Educação Básica, principalmente nas escolas 

parceiras, por meio de atividades e metodologias diferenciadas, tanto no espaço da 

universidade quanto no laboratório de uma das escolas parceiras. Assim, o projeto 

oportuniza aos alunos da escola parceira vivenciar o espaço da universidade, 

participar de atividades inovadoras, sendo levados a interagir com novas tecnologias e 

consequentemente, com a matemática. Por outro lado, os bolsistas puderam superar 

os limites impostos por eles mesmos, puderam experimentar e vivenciar atividades 

inéditas e para isto, tiveram que criar e sair de sua zona de conforto para um lugar 

ainda desconhecido. O grupo tem desenvolvido e crescido nesta linha da Robótica 

Educacional e tem trazido contribuições ainda inéditas no Brasil, pois a pesquisa nesta 

área ainda é muito recente. Além disso, percebe-se uma dedicação maior dos 

bolsistas ao curso, pois eles têm mais tempo para estudar, tirar dúvidas, participar 

como voluntários em outros projetos da unidade, entre outros. Por meio das disciplinas 

do curso, eles podem compartilhar as experiências vividas no PIBID e com isto, 

despertam o interesse dos demais estudantes do curso. 

No Gráfico 3 apresentamos a evolução de ingressantes e concluintes no 

Curso de Matemática Industrial, em especial, como esta ocorreu de 2013 até 2016. 



Gráfico 3: Ingressantes e Concluintes do Curso de Matemática Industrial (de 2013 até 
2016). 
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Nas próximas subseções desta seção são apresentadas as informações 

das respectivas coordenações de curso de graduação da IMTec acerca das ações 

planejadas para o ano de 2016. 

3.1 CURSO DE MATEMÁTICA 

O relato acerca da execução das ações planejadas pela Coordenação do 

Curso de Matemática para o ano de 2016 é descrito a seguir. 

1. Rever Ementas de Determinadas Disciplinas e Análise de 

Disciplinas 

Foram revistas as ementas das disciplinas “Trabalho Final de Curso” e 

“Informática Básica Aplicada à Matemática”. Na ocasião o Núcleo Docente 

Estruturante (NDE) do curso de Matemática concluiu que as respectivas ementas se 

manterão da mesma forma da matriz vigente. Contudo, as orientações metodológicas 

de cada uma das disciplinas serão mais detalhadas. 

Foi revista a parte coincidente das ementas das disciplinas “Elementos de 

Matemática” e “Álgebra Linear”. O NDE concluiu que o assunto “Determinantes” será 

mantido apenas na disciplina “Álgebra Linear”. 

Foi analisada a possibilidade de viabilizar a oferta da disciplina “Elementos 

de Matemática” nos dois semestres letivos. Em 2016, a disciplina foi ofertada nos dois 

semestres. 

As disciplinas anuais “Estágio Supervisionado I”, “Estágio Supervisionado 

II” e “Trabalho Final de Curso” foram adaptadas para disciplinas semestrais. 

2. Transformar as disciplinas anuais em semestrais e adequar o 

Projeto Pedagógico de Curso (PPC) 

A discussão está em andamento, mas não foi finalizada em virtude da 



greve docente ocorrida no segundo semestre de 2016. 

3. Avaliar as Disciplinas Optativas 

A discussão está em andamento, mas não foi finalizada pois o NDE 

aguarda as demais adequações que o PPC sofrerá. 

4. Análise da Bibliografia do PPC  

A atualização das ementas de disciplinas ocorreu para aquelas que tiveram 

ementas atualizadas ou foram criadas. Para as demais, o NDE está se organizando 

para solicitar sugestões aos demais docentes da Unidade. 

5. Informações da Vida dos Egressos 

Não foi executado o diagnóstico previsto da vida dos egressos do curso de 

Matemática, pois outras atividades foram dadas como prioridade pelo NDE. 

3.2 CURSO DE MATEMÁTICA INDUSTRIAL 

O relato acerca da execução das ações planejadas pela Coordenação do 

Curso de Matemática Industrial para o ano de 2016 é descrito a seguir. 

1.  Implementar o novo projeto pedagógico do curso 

Uma nova proposta de projeto pedagógico do curso está em fase de 

redação, e tão logo seja finalizada, será submetida às instâncias superiores da 

Universidade em paralelo com a proposta de criação do curso de Engenharia 

Mecânica, na Regional Catalão. 

3.3 CURSO DE MATEMÁTICA EAD 

O relato acerca da execução das ações planejadas pela Coordenação do 

Curso de Matemática EAD para o ano de 2016 é descrito a seguir. 

1. Diminuir a evasão de alunos do curso 

Foram criados relatórios de acompanhamento e os tutores do curso 

orientados acerca do preenchimento adequado. Espera-se que com este 

acompanhamento mais próximo, a quantidade de formandos do curso supere a média 

nacional de 10% dos ingressantes. 

Novos tutores foram inseridos na equipe e alguns foram desligados do 

curso, uma vez que não estavam cumprindo o exigido no Termo de Compromisso. 

2. Ajuste no calendário do curso 

Foi alterado o fluxo de avaliações substitutivas das disciplinas, que foi 

recebido positivamente pelos alunos.  

3. Sala de Web Conferência 

Em 2016, o curso de Matemática EAD passou a contar com o ambiente da 

Web Conferência da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), que possibilita 

melhor interação entre professor e aluno. Cabe ressaltar que este ambiente está 



disponível para utilização por todos os docentes da Unidade. 

4. Capacitação para a Equipe do Curso  

Em virtude do contingenciamento financeiro, o CIAR não conseguiu 

viabilizar capacitações para os integrantes das equipes administrativas dos cursos à 

distância da universidade. Contudo, a coordenação de curso realizou rotinas 

específicas entre tutores e professores, antes do início de cada uma das disciplinas. 

5. Propiciar Cursos de Extensão para os Alunos 

A coordenação do curso promoveu, em Catalão, o 1º Encontro da 

Matemática à Distância da Regional Catalão. Este contou com 55 (cinquenta e cinco) 

participantes, sendo que parte significativa destes vieram das cidades polos do curso 

de Matemática EAD. 

6. Estágio Curricular Obrigatório  

Durante o 1º Encontro da Matemática à Distância da Regional Catalão, 

ocorreu uma reunião com os alunos para apresentação do funcionamento do estágio 

curricular obrigatório, que em 2017 será cursado pelos alunos do curso. Na ocasião, 

foram esclarecidas dúvidas. 

A coordenação de curso verificou junto a Coordenação de Estágio da 

Regional Catalão sobre a existência de convênio das escolas existentes nas cidades 

polos do curso com a Universidade. Também recebeu orientação de como estabelecer 

novos convênios, caso exista necessidade. 



4 A PÓS-GRADUAÇÃO NA UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE MATEMÁTICA E 
TECNOLOGIA 

 
O desenvolvimento de atividades de pós-graduação, mesmo com o corpo 

docente reduzido, é uma preocupação contínua da IMTec. Ao longo de sua história, 

várias turmas de Especialização foram oferecidas para a comunidade. Em especial, 

em 2012, a IMTec se tornou um polo de pós-graduação stricto sensu do Mestrado 

Profissional em Matemática em Rede Nacional (PROFMAT) e em 2014, iniciou as 

atividades do Programa de Pós-Graduação em Modelagem e Otimização (PPGMO), 

em nível de mestrado.  

O PROFMAT visa contribuir na formação contínua dos professores de 

matemática que atuam na educação básica. Cabe ressaltar que este programa ocorre 

em parceria com a Sociedade Brasileira de Matemática (SBM) e desde sua 

implantação 140 (cento e quarenta) discentes foram matriculados e destes 39 (trinta e 

nove) obtiveram o título de mestres.  

O Mestrado em Modelagem e Otimização busca formar profissionais 

capazes de atuar no desenvolvimento da pesquisa na área de modelagem e 

otimização, para tratamento de modelos matemáticos e computacionais. Desde a sua 

criação, até 2016, o programa teve 50 (cinquenta) alunos matriculados e destes 13 

(treze) concluíram o curso. 

Nas próximas subseções são apresentadas as informações das 

respectivas coordenações dos programas supracitados acerca das ações planejadas 

para o ano de 2016. 

4.1 MESTRADO PROFISSIONAL EM MATEMÁTICA EM REDE NACIONAL 

O relato acerca da execução das ações planejadas pela Coordenação do 

PROFMAT para o ano de 2016 é descrito a seguir. 

1. Atualizar o Regulamento do PROFMAT/UFG e Implantar o 

Colegiado Local em Catalão 

A atualização do Regulamento foi encaminhada em agosto para as 

instâncias superiores da Universidade, onde fora aprovada. Assim, esperamos que a 

partir de Fevereiro de 2017, as reuniões do Colegiado em Catalão sejam 

implementadas. 

2. Realização de Seminário Sobre Comitê de Ética  

A Coordenação de Pesquisa e Pós-Graduação da Regional Catalão 

promoveu evento com o mesmo tema e encaminhou a programação para todos os 

docentes do programa. 



3. Aumentar a Produção Científica do Programa 

Foi incluída no Regulamento do PROFMAT, como exigência para 

publicação, a submissão de trabalho para publicação. 

Não foi executado o levantamento de veículos para publicação dos 

trabalhos do PROFMAT.  

4. Ampliar o Corpo Docente Permanente do Programa 

Os docentes André Luiz Galdino, Fernando da Costa Barbosa, Marta 

Borges e Tânia Maria Nunes Gonçalves foram credenciados ao programa. 

 

4.2 MESTRADO EM MODELAGEM E OTIMIZAÇÃO 

O relato acerca da execução das ações planejadas pela Coordenação do 

Mestrado em Modelagem e Otimização para o ano de 2016 é descrito nesta seção.  

1. Aprimorar e Normatizar Critérios para a Distribuição de Bolsas 

Foi instituída uma comissão de bolsas, composta por 03 (três) docentes do 

PPGMO que apresentaram uma Normativa para distribuição e manutenção de bolsas 

dentro do Programa. Tal proposta foi aprovada pelo colegiado do programa e está em 

vigência desde Março de 2016. A resolução está disponível em: 

https://posmot.catalao.ufg.br/p/12934-resolucoes. 

2. Normatizar as Atribuições aos Discentes do Curso 

A Coordenação do PPGMO apresentou ao colegiado do PPGMO uma 

normativa contendo instruções para os seguintes quesitos: i) exame de língua inglesa; 

ii) exame de qualificação; iii) exame de defesa; iv) estágio docência; e v) 

aproveitamento de disciplina. A normativa foi aprovada pelo colegiado e está 

disponível em: https://posmot.catalao.ufg.br/p/12934-resolucoes. 

3. Normatizar os Critérios para as Disciplinas de Estudo Dirigido I 

e II e Tópicos Especiais I e II 

A Coordenação do PPGMO apresentou ao colegiado do PPGMO uma 

normativa contendo instruções para os procedimentos relativos às disciplinas de 

Estudo Dirigido I e II e Tópicos Especiais I e II. Tais disciplinas são muito utilizadas 

pelos orientadores do PPGMO e necessitavam de padronização, pois a finalização das 

disciplinas não ocorria nas datas previstas. A normativa apresentada foi aprovada e 

está em vigência desde Março de 2016. Veja em: 

https://posmot.catalao.ufg.br/p/12934-resolucoes. 

4. Normatizar os Critérios para o Controle Financeiro do Programa 

Foi instituída no PPGMO uma comissão de finanças responsável pela 

aplicação dos recursos financeiros do Programa. Para tanto, fez-se necessário 

pensarmos em uma normatização que apresentasse regras para a utilização dos 

https://posmot.catalao.ufg.br/p/12934-resolucoes
https://posmot.catalao.ufg.br/p/12934-resolucoes
https://posmot.catalao.ufg.br/p/12934-resolucoes


recursos. Como em 2016 houve um corte expressivo nas verbas destinadas aos 

Programas de Pós-Graduação, a coordenação não colocou como prioridade a 

realização deste item, pois em conjunto com o colegiado foi decidido que, 

praticamente, toda a verba disponível seria destinada à formação das bancas de 

defesas e auxílio para alunos em participações de eventos. 

5. Participação no Edital 03/2016 de Bolsas da FAPEG 

Para participar do Edital FAPEG 03/2016, que visava a distribuição de no 

máximo 04 (quatro) bolsas para o Programa, a coordenação instituiu uma comissão 

interna responsável pelo processo de indicação de 04 (quatro) alunos. A comissão 

constituída pelos professores, Celso Vieira Abud, Vaston Gonçalves da Costa e Paulo 

Roberto Bergamaschi, realizaram a qualificação e indicação dos alunos. Ao final do 

processo o PPGMO concretizou as 04 (quatro) bolsas planejadas que foram 

destinadas aos alunos: Jéssica Gabriela de Almeida Cunha, Pedro Henrique Pedrosa 

de Melo, Ruvier Rodrigues Pereira e Stéfany Mayara Ferreira de Rezende, todos da 

turma 2016/01.  

6. Formação de Bancas de Defesas com Membros Externos 

A ideia desta proposta era trazer melhor qualificação e avaliação para as 

defesas ocorridas no Programa. Tal item é indicação do Comitê de Área Interdisciplinar 

a qual o Programa de Pós-Graduação em Modelagem e Otimização faz parte. 

Apresentamos o presente item como parcialmente realizado, pois das 13 (treze) 

defesas planejadas, 08 (oito) ocorreram com a presença de, no mínimo, um professor 

externo à UFG. Embora seja uma quantidade expressiva (>60%), nossa expectativa 

era de superar os 80%. 

7.  Realização de Evento de Visita de Alunos de Escolas de Educação 

Básicas às Dependências do PPGMO 

Trata-se de uma tarefa importante para a visibilidade do Programa diante 

da sociedade, mas de difícil aplicação, pois demanda tempo extra dos docentes do 

Programa. A coordenação ainda trabalha com a hipótese de elaboração deste item, 

porém não estipulará datas para sua concretização, enquanto não se concluir sobre a 

melhor maneira de realizá-lo. 

8. Realização do II Workshop de Matemática Industrial, Modelagem e 

Otimização 

O evento estava planejado para ocorrer em 2017, contudo não há, até o 

presente momento, nenhuma movimentação para sua concretização. Em recente 

reunião, o colegiado do PPGMO discutiu sobre a possibilidade de realizarmos algum 

evento de tradição pela Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada e Computacional 

em parceria com outros Programas de Pós-Graduação. Tal proposta visa melhorarmos 



nossa integração com outras instituições e, consequentemente, realizarmos uma força 

conjunta para conquistarmos auxílios nas agências de fomento. Portanto, é provável 

que a realização de um evento em conjunto com outros Programas substitua a 

realização do WmiMo em 2017. 

9. Organizar a Documentação do PPGMO 

Tal item foi apresentado para iniciar em 2016 e ser finalizado em 2017. O 

planejamento, embora não concluído por completo, está bem adiantado e será 

finalizado dentro do prazo. Algumas das documentações da parte administrativa do 

PPGMO já estão devidamente organizadas graças a ação da coordenação e, 

principalmente, do empenho da secretária Elizângela Nahas. 

10. Adequação do Regimento Interno do PPGMO Face à Nova 

Resolução Geral de Pós-Graduação da UFG 

Com a aprovação da nova Resolução Geral de Pós-Graduação da UFG 

(Resolução 1403), todos os Programas da UFG tiveram que readequar e apresentar 

novas propostas de Resoluções Internas. Assim, a coordenação do PPGMO 

apresentou uma proposta Resolução que foi discutida e adequada pelo colegiado do 

Programa. A proposta foi aprovada em três instâncias: colegiado do PPGMO, 

colegiado da IMTec e Câmara Regional de Pesquisa/RC. Neste momento a Resolução 

Interna do PPGMO aguarda aprovação do CEPEC. 

11. Fomentar Discussão Sobre Metodologia e Produção Científica 

Foi promovido o I seminário de Metodologia e Produção Científica. Tal 

atividade foi organizada pelo docente Heber Martins de Paulo (Engenharia Civil) em 

conjunto com a coordenação do PPGMO e os discentes Ruvier Rodrigues Pereira e 

João Paulo Moreira Bento. O evento contou com 40 (quarenta) participantes de 

formação bastante diversificada, incluindo: docentes da UFG, docentes dos Institutos 

Federais, professores do ensino básico, além dos discentes do PPGMO e da 

graduação da UFG. 



5 A PESQUISA NA UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE MATEMÁTICA E 

TECNOLOGIA 

Segundo o Estatuto da UFG, texto de 29/11/2013, em seu artigo 72, uma 

Unidade Acadêmica Especial pode constituir sua própria Coordenação de Pesquisa. 

Diante disso, surge o cargo de Coordenador de Pesquisa na IMTec, após o antigo 

Departamento de Matemática tornar-se Unidade Acadêmica Especial, no ano de 2014.  

A partir de então, o professor Thiago Alves de Queiroz foi convidado para 

assumir o cargo de Coordenador de Pesquisa, com mandato iniciando em outubro de 

2014 e de dois anos de duração. Na ocasião, o prof. Donald Mark Santee assumiu a 

Subcoordenação de Pesquisa. 

Entende-se que a Coordenação de Pesquisa atua com o fim de coordenar 

e supervisionar as atividades de pesquisa da IMTec com suporte da Coordenação de 

Pesquisa e Pós-Graduação da RC e da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação (PRPI) 

da UFG, contribuindo para a concretização e o fortalecimento das atividades de 

pesquisa e inovação tecnológica produzidas no âmbito da IMTec.  

Conforme o Planejamento Anual de 2016, a Coordenação de Pesquisa da 

IMTec desempenhou atividades relacionadas com o cadastro de projetos de pesquisa, 

divulgação de editais de agências de fomento, cadastro e atualização de dados dos 

laboratórios e divulgação de eventos, palestras e demais oportunidades que 

assegurassem uma melhora por parte das atividades de pesquisa na IMTec. Além 

disso, a coordenação tem continuamente solicitado aos professores para manterem o 

currículo Lattes atualizado. 

No ano de 2016, a Coordenação de Pesquisa teve a solicitação para o 

cadastro de 14 (quatorze) novos projetos e a prorrogação de prazo para 5 (cinco) 

projetos. Vale ressaltar que a Coordenação de Pesquisa elaborou regras, conforme as 

especificidades da UFG, para o cadastro de novos projetos de pesquisa e a 

prorrogação de prazo de projetos já em andamento. Essas regras foram apresentadas 

novamente em reunião do colegiado da IMTec no mês de Outubro de 2016 e estão 

disponíveis na página web da unidade. 

Com relação aos laboratórios da IMTec, no ano de 2015 houve a 

solicitação por parte da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação, conforme Memorando 

Circular nº 004/2015 – GAB/PRPI, para o envio dos dados de cada laboratório sob 

responsabilidade da unidade acadêmica. Na ocasião, os seguintes laboratórios 

enviaram um formulário com seus dados cadastrais, sendo que no ano de 2016 houve 

a elaboração e aprovação dos regulamentos de cada laboratório. Os seguintes 

laboratórios enviaram os dados solicitados e, assim, estão com os dados atualizados, 

quais sejam: Laboratório de Geometria, Laboratório de Tecnologias no Ensino, 



Laboratório de Modelagem e Otimização; Laboratório de Simulação Matemática, 

Laboratório de Controle Operacional, Laboratório de Pesquisas Avançadas em 

Matemática Industrial, Laboratório de Simulação de Mecanismos e Laboratório da Pós-

graduação.  

Até o final do ano de 2016 ainda continuava em trâmite nas câmaras 

superiores da UFG a nova resolução de pesquisa da universidade, a qual substituirá a 

Resolução CEPEC nº 462/1999, que atualmente regulamenta as atividades de 

pesquisa no âmbito da UFG. Pelo fato da resolução em uso ser de 1999 e ter uma 

nova resolução em fase de aprovação, a Coordenação de Pesquisa tem aguardado 

pela nova resolução para, assim, trabalhar em uma resolução própria para a IMTec. 

Com isso, tão logo a nova resolução de pesquisa da UFG esteja disponível, a 

Coordenação de Pesquisa deverá iniciar ações para a elaboração de uma resolução 

própria da unidade. 

Uma ação contínua que a Coordenação de Pesquisa tem realizado é a 

divulgação de editais de fomento à pesquisa, bem como de eventos, palestras, 

congressos ou atividades relacionadas com a pesquisa. A divulgação tem sido feita a 

partir do encaminhamento de e-mails com as devidas chamadas, a fim de que os 

professores da unidade tenham conhecimento e, assim, possam participar e/ou 

divulgar para os demais colegas. A Coordenação de Pesquisa estima que um total de 

60 (sessenta) e-mails foram enviados no ano de 2016 para os professores da IMTec 

com a divulgação de algum edital, palestra, conferência ou evento similar. 

A partir de um levantamento feito por parte da Coordenação de Pesquisa, 

em janeiro de 2017, com respeito à atualização do currículo Lattes, sendo esse um 

dos problemas identificados no Planejamento de 2016, observou-se que apenas de 13 

(treze) dos 31 (trinta e um) professores da IMTec estão com seu currículo atualizado, o 

que é um número baixo em comparação ao quantitativo de professores. Considerou-

se que currículo atualizado foi aquele cuja data da última atualização seja não inferior 

a 6 (seis) meses do período de obtenção dos dados. Mais detalhes no Quadro 4. 

 

Quadro 4 – Dados sobre a atualização do currículo Lattes de cada professor 

da IMTec obtidos em 16 de janeiro de 2017. 

Nome 
Última atualização 

do CV Lattes 
Nome 

Última atualização 
do CV Lattes 

André Luiz Galdino 
05/07/2016 

Marcelo Henrique 
Stoppa 

08/01/2017 

Celso Vieira Abud 
13/09/2016 

Márcio Roberto 
Rocha Ribeiro 

25/10/2016 

Cleves Mesquita 
Vaz 

15/03/2015 
Marcos Napoleão 
Rabelo 

25/10/2016 

Crhistiane da 27/08/2016 Marta Borges 07/12/2015 



Fonseca Souza 

Danilo Sanção da 
Silveira 

16/04/2016 
Paulo Henrique 
Barbosa Galdino 

11/05/2015 

Donald Mark 
Santee 

28/11/2014 
Paulo Roberto 
Bergamaschi 

28/10/2016 

Élida Alves da Silva 24/03/2016 Plínio José Oliveira 16/04/2014 

Fernando da Costa 
Barbosa 

04/09/2016 
Porfírio Azevedo 
dos Santos Júnior 

01/12/2014 

Fernando Kennedy 
da Silva 

27/04/2016 
Renato Alejandro 
Tintaya Mollo 

16/11/2015 

Igor dos Santos 
Lima 

30/09/2016 
Romes Antonio 
Borges 

22/09/2016 

Jairo Menezes e 
Souza 

30/05/2014 
Tânia Maria Nunes 
Gonçalves 

28/10/2016 

José dos Reis 
Vieira de Moura 
Júnior 

28/04/2016 
Thiago Alves de 
Queiroz 13/01/2017 

José Madson 
Caldeira de Faria 

27/03/2006 
Thiago Porto de 
Almeida Freitas 

04/04/2016 

Juliana Bernardes 
Borges da Cunha 

28/11/2014 
Vaston Gonçalves 
da Costa 

28/10/2016 

Luciana Vale Silva 
Rabelo 

31/05/2016 
Veríssimo Pereira 
Gomes Neto 

13/02/2016 

Lúcio Aurélio 
Purcina 

10/03/2016 
 

 



6 A EXTENSÃO E CULTURA NA UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE 

MATEMÁTICA E TECNOLOGIA 

Apresentamos a seguir um relato objetivo, onde buscamos avaliar o 

desenvolvimento de cada uma das ações previstas no Planejamento Pedagógico e 

Administrativo da coordenação de extensão da IMTec em 2016.  

Uma proposta apresentada pela PROEC e que acabou por não se 

materializar efetivamente, foi a de atualização da resolução CONSUNI 03/2008 - que 

regulamenta as ações de extensão e cultura no âmbito da UFG. Esta resolução se 

encontra ultrapassada em relação à reorganização da UFG em regionais. Contudo, a 

PROEC não conseguiu agenda para prover sequer as discussões iniciais e, portanto, 

estas discussões, necessárias, ainda não chegaram às câmaras setoriais. 

Em decorrência e, de fato, como consequência imediata, a construção de 

uma resolução interna para a Coordenação de Extensão e Cultura da IMTec ficou 

impossibilitada, uma vez que esta precisa necessariamente ser norteada por aquela. 

Realizamos a seleção interna à IMTec de projeto para edital 

PROBEC/PROVEC 2016, onde, inclusive, os membros da CAEx, em sua maioria, 

participaram previamente de um curso de formação exclusivo para as avaliações de 

editais UFG. Estes mesmos membros também auxiliaram na avaliação de projetos do 

referido edital no âmbito de toda a UFG. 

Durante todo o ano foram subsidiadas organizações das ações de 

extensão e cultura da IMTec, avaliando cada proposta e apresentando sugestões a 

elas. Foram realizadas um total de 17 (dezessete) ações de extensão com estimação 

de quase 5.000 (cinco mil) pessoas alcançadas. Listamos a seguir o título da ação, 

bem como a relação do público alcançado por meio da ação, dados extraídos do 

SIEC. 

Quadro 5 – Ações de Extensão Desenvolvidas pela IMTec em 2016. 

Código da Ação Título da Ação Público Total Atingido 

IMTEC-CAT - 3 
Phi: Reforço Escolar em Matemática 
para a Educação Básica 

211 

IMTEC-CAT - 4 Jogos Matemáticos 1221 

IMTEC-CAT - 5 Integrar - Escola e Matemática 268 

IMTEC-CAT - 8 III Rei da Derivada 136 

IMTEC-CAT - 14 
App para Jogo de Simulação de 
Manufatura Enxuta 

19 

IMTEC-CAT - 15 
SOMAR: debate sobre a Base 
Nacional Comum Curricular - área 
Matemática 

46 

IMTEC-CAT - 16 

SOMAR: reflexões sobre a 
implantação das organizações 
sociais(OSs) nas escolas estaduais 
de Goiás 

177 



IMTEC-CAT - 17 Integrar - Escola e Matemática 418 

IMTEC-CAT - 18 Torneio de Jogos Matemáticos 520 

IMTEC-CAT - 19 
App Móvel para Sistema de Gestão 
Logístico 

60 

IMTEC-CAT - 20 
ROBOMAT: Aprendendo Matemática 
e Física através da Robótica 
Educacional 

170 

IMTEC-CAT - 21 
VII Simpósio de Matemática e 
Matemática Industrial 

300 

IMTEC-CAT - 22 
A Meditação com Finalidade 
Terapêutica sob a Perspectiva da 
Cultura Budista 

220 

IMTEC-CAT - 23 O que é Matemática? 600 

IMTEC-CAT - 24 V Workshop de Álgebra da UFG-CAC 131 

IMTEC-CAT - 25 
Construção da Identidade da 
Universidade Federal de Catalão: 
missão, visão e valores 

62 

IMTEC-CAT - 26 
Encontro da Matemática à distância 
da Regional Catalão 

130 

 

Cabe destacar que alguns dos eventos científicos desenvolvidos pela 

IMTec contaram com o financiamento de determinadas agências de fomento do país, a 

saber: “VII Simpósio de Matemática e Matemática Industrial” – contemplado com 

R$9.085,00 (nove mil e oitenta e cinco reais) pela CAPES e R$10.000,00 (dez mil 

reais) pela FAPEG - e “V Workshop de Álgebra da UFG-CAC” – contemplado com 

R$6.250,00 (seis mil e duzentos e cinquenta reais) pela CAPES. 

Também nos disponibilizamos a fomentar a promoção de eventos de 

extensão com transmissão via internet, buscando a inclusão dos alunos da 

Matemática a distância no que tange a participação em eventos de extensão 

realizados pela unidade, contudo a iniciativa esbarrou no aparato técnico necessário, 

mas já houve um primeiro diálogo neste sentido. 

Também estamos sempre divulgando e disponibilizando os editais de 

fomento para extensão, participando e trazendo à IMTec todos os informes das 

câmaras setorial e superior de Extensão e Cultura. 



APÊNDICE 1 

Histórico de Docentes na IMTec  

Docente Período (De / Até) 

Ovídio Cândido de Oliveira Filho 1988 / 1998 

João Carlos da Rocha Medrado 1988 / 1991 

Miguel Antônio Camargo 1988 / 1990 

Plínio José Oliveira 1989 / atual 

Aílton José Freire 1990 / 1994 

Rommel Melgaço Barbosa 1990 / 1994 

Donald Mark Santee 1991 / atual 

Ronaldo Freire de Lima 1991 / 1993 

Eci Vieira Vaz 1991 / 1998 

Marcelo Henrique Stoppa 1993 / atual 

Rogério Ferreira 1993 / 2007 

Paulo Roberto Bergamaschi 1993 / atual 

José Madson Caldeira de Faria 1993 / atual 

Cleves Mesquita Vaz 1994 / atual 

Marta Borges 1995 / atual 

Carlos Alberto Pereira dos Santos 1996 / 2005 

Alceny Garcia Filho 1996 / 1997 

Flávio Araújo de Lima 1997 / 1998 

Élida Alves da Silva 1997 / atual 

Crhistiane da Fonseca Souza 1998 / 1999 

André Luiz Galdino 1999 / atual 

Márcio Roberto Rocha Ribeiro 1999 / atual 

Crhistiane da Fonseca Souza*  2000 / atual 

Porfírio Azevedo dos Santos Júnior 2000 / atual 

Célia Aparecida Zorzo Barcelos 2002 / 2005 

Thiago Porto de Almeida Freitas 2006 / atual 

Fernando Kennedy da Silva 2006 / atual 

Ricardo Gomes Assunção 2006 / 2006 

André Luís Souza Neto 2006 / 2007 

Adriana Carvalho Rosa 2007 / 2008 

Marcelo Freires de Paula  2007 / 2008 

Luciana Renolphi 2007 / 2008 

Juliana Bernardes Borges da Cunha 2008 / atual 

Alessandro Rodrigues Faria 2008 / 2008 

Jairo Menezes e Souza 2009 /atual 

Ricardo Gomes Assunção 2009 / 2010 

Leonardo Dourado de Azevedo Neto 2009 / 2011 

Rogério de Araújo 2010 / 2011 

Daniel Hilário da Silva 2010 / 2011 

Thiago Alves de Queiroz 2010 / atual 

Romes Antonio Borges 2010 / atual 

Tobias Anderson Guimarães 2010 / 2013 

Hélio Yochihiro Fuchigami 2011 / 2014 

Marcelo Freires de Paula 2011 / 2011 

Allison Pinto Batista 2011 / 2011 

Alexander Serejo Santos 2011 / 2013 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcione Borges Purcina 2011 / 2013 

Layane Rodrigues de Souza Queiroz 2011 / 2013 

Fabiana Rodrigues de Oliveira 2012 / 2013 

Fabrícia Rodrigues de Oliveira 2012 / 2013 

Igor dos Santos Lima 2012 / atual 

Luciana Vale Silva Rabelo 2013 / atual 

Raina Ribeiro Marques 2013 / 2013 

Daniel Ferreira Gonçalves 2013 / 2013 

José Salviano Borges 2013 / 2013 

Marcos Napoleão Rabelo 2013 / atual 

Danilo Sanção da Silveira 2013 / atual 

Veríssimo Pereira Gomes Neto 2013 / atual 

Paulo Henrique Barbosa Galdino 2013 / atual 

Kelvin Rodrigues Couto 2013 / 2016 

Tiago Rodrigues Macedo 2014 / 2014 

Lúcio Aurélio Purcina 2014 / atual 

Thaynara Arielly de Lima 2014 / 2015 

Iego Fernandes Pires  2014 / 2015 

Jaqueline Ferreira dos Reis 2014 / 2015 

Joaby de Souza Jucá 2014 / 2015 

William Braga Gomes 2015 / 2017 

Bruno Castilho Rosa 2015 / atual 

Vaston Gonçalves da Costa 2015 / atual 

Celso Vieira Abud 2015 / atual 

Tânia Maria Nunes Gonçalves  2015 / atual 

José dos Reis Vieira de Moura Junior  2015 / atual 

Layane Rodrigues de Souza Queiroz 2015 / atual 

Daniel Hilário da Silva 2016 / 2016 

Tatiane Nunes da Costa 2016 / atual 

Fernando da Costa Barbosa 2016 / atual 

José Salviano Borges 2016 / atual 



APÊNDICE 2 

Histórico de Técnicos Administrativos em Educação na IMTec  

 

 

 

 

 

 

Técnico Administrativo em Educação Período (De / Até) 

Andréa Paula de Morais 2007 / 2015 

Lorena de Macedo Oliveira Silva 2011 / atual 

Alan Vieira Diniz 2013 / atual 

Divino José da Silva  2015 / atual 
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Histórico da Chefia na IMTec  

 

 

 

 

 

 

 

Docente Período (De / Até) 

Plínio José Oliveira  2009 / 2010 

Élida Alves da Silva 2010 / 2013 

Márcio Roberto Rocha Ribeiro 2013 / 2014 

André Luiz Galdino 2014 / 2014 

Thiago Porto de Almeida Freitas  2014 / atual 
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Histórico da Coordenação do Curso de Matemática na IMTec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docente Período (De / Até) 

Miguel Antônio Camargo 1988 / 1990 

Aílton José Freire  1990 / 1994 

Eci Vieira Vaz  1994 /1997 

Marcelo Henrique Stoppa 1998 / 1999 

Donald Mark Santee 1999 / 2001 

Élida Alves da Silva 2001 / 2002 

Márcio Roberto Rocha Ribeiro 2002 / 2004 

José Madson Caldeira de Faria  2004 / 2007 

Marta Borges 2007 / 2010 

Fernando Kennedy da Silva 2010 / 2012 

Paulo Roberto Bergamaschi 2012 / 2016 

Crhistiane da Fonseca Souza 2016 / 2016 

Igor dos Santos Lima 2016 / atual 



APÊNDICE 5 

Histórico da Coordenação do Curso de Matemática Industrial na IMTec 

 

 

 

 

Docente Período (De / Até) 

Marcelo Henrique Stoppa 2009 / 2012 

Romes Antonio Borges  2012 / 2016 

José dos Reis Vieira de Moura Júnior 2016 / atual 



APÊNDICE 6 

Histórico da Coordenação do Curso de Matemática à Distância na IMTec 

 

 
 

 

 

 

Docente Período (De / Até) 

Élida Alves da Silva 2014 / 2014 

Fernando Kennedy da Silva 2014 / 2015 

Vaston Gonçalves da Costa 2015 / atual 



APÊNDICE 7 

Histórico da Coordenação do PROFMAT na IMTec 

 

 

 

 

Docente Período (De / Até) 

Élida Alves da Silva 2012 / atual 



APÊNDICE 8 

Histórico da Coordenação do Mestrado em Modelagem e Otimização na IMTec 

 

 

 

 

Docente Período (De / Até) 

Marcos Napoleão Rabelo 2014 / 2015 

Celso Vieira Abud 2015 / atual 



APÊNDICE 9 

Histórico da Coordenação de Pesquisa da IMTec 

 

 

 

 

 

Docente Período (De / Até) 

Thiago Alves de Queiróz 2014 / 2016 

Marcos Napoleão Rabelo 2017 / atual 



APÊNDICE 10 

Histórico da Coordenação de Extensão da IMTec 

 

 

 

 

Docente Período (De / Até) 

Márcio Roberto Rocha Ribeiro 2014 / atual 


