
 

VIII SIMPÓSIO DE MATEMÁTICA E MATEMÁTICA INDUSTRIAL 
30 ANOS DO CURSO DE MATEMÁTICA E 10 ANOS DO CURSO DE MATEMÁTICA INDUSTRIAL 

 

1º ANÚNCIO 

Em 2018, a Unidade Acadêmica Especial de Matemática e Tecnologia (IMTec) da Regional Catalão 

(RC) da Universidade Federal de Goiás (UFG) está em júbilo pela comemoração dos 30 anos do Curso de 

Matemática e 10 anos do curso de Matemática Industrial. O primeiro curso mencionado, o marco zero desta 

Unidade, teve início de suas atividades em 1988 frente ao desafio imposto à época pela interiorização do 

ensino superior no país e consiste do terceiro curso implantado pela UFG na cidade de Catalão/GO. O 

segundo curso, resultado do crescimento e amadurecimento do primeiro, foi criado em 2008, no contexto 

do Plano de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni). Tais cursos, por meio do esforço 

coletivo de seus docentes, técnicos-administrativos em educação, estudantes que aqui estão ou passaram, 

possibilitaram a construção da atual IMTec, que atualmente congrega, além destes cursos mencionados, o 

Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional – PROFMAT, o Mestrado em Modelagem e 

Otimização e o curso de Licenciatura em Matemática EAD. 

Diante disso, é preciso comemorar! Assim, de 03 a 06 de Setembro de 2018, a IMTec promoverá o 

VIII Simpósio de Matemática e Matemática Industrial (SIMMI), que além de ser momento de comemoração, 

buscará oferecer, aos participantes do evento, um espaço de discussão enriquecedor em torno de temas 

relevantes de pesquisa e divulgação científica na área de matemática. Para isto serão realizadas palestras, mesas 

redondas, minicursos, oficinas e apresentação de trabalhos nas sessões técnicas. As inscrições acontecerão de 

28 de maio de 2018 até 03 de setembro de 2018, e com taxa escalonada em três faixas temporais, a saber: i) de 

28/05/2018 até 15/07/2018 será R$ 30,00; ii) de 16/07/2018 até 20/08/2018 será R$ 35,00; iii) de 21/08/2018 

até 03/09/2018 será R$ 40,00. As inscrições serão feitas pelo site do evento (simmi.catalao.ufg.br). Ressaltamos 

que é prevista isenção de taxa de inscrição para professores da educação básica que atuaram e/ou atuam como 

supervisores de estágio dos discentes do curso de Matemática da IMTec. 

Na perspectiva do conhecimento científico a ser explorado no evento, a comissão organizadora, nesta 

edição do SIMMI, tem buscado construir a programação das palestras e minicursos, com pesquisadores e 

professores, que para além do conhecimento e importância no cenário científico, fez ou faz parte da construção 

da IMTec, seja como egresso, docente ou ex-docente na Unidade. Em breve, mais detalhes da programação 

serão divulgados. Ademais, acontecerão as sessões técnicas, onde são esperadas as apresentações em formatos 

de pôster ou comunicação oral, de trabalhos submetidos e selecionados nas áreas de Matemática, Matemática 

Aplicada ou Ensino de Matemática. O período de submissão de trabalhos será de 01 de junho de 2018 até 30 de 



junho de 2018. Mais informações – inclusive do modelo/template – podem ser encontradas no site 

simmi.catalao.ufg.br . 

No aspecto da comemoração, o SIMMI contará com um espaço de reencontros, de resgate da história, 

dos momentos marcantes, das cenas engraçadas, que ao longo destes 30 anos ocorreram. Para isto, a abertura 

do evento será uma mesa redonda conduzida por personagens marcantes da construção da história dos dois 

cursos. Assim, servimo-nos deste, para convidar os ex-alunos e ex-professores dos cursos da IMTec, para 

prestigiarem o evento e para além disso, colaborar na construção do memorial de egressos. 

Enfim, com muito entusiasmo e confiante na mobilização da sociedade e comunidade acadêmica – em 

especial daqueles que fizeram e fazem parte da construção dos cursos de Matemática e Matemática Industrial – 

lançamos este primeiro anúncio do VIII Simpósio de Matemática e Matemática Industrial, e esperamos contar 

com a participação de vocês no evento.  

 

Prof. Dr. Thiago Porto de Almeida Freitas 
Presidente da Comissão Organizadora do VIII SIMMI 


