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Depois do Primeiro ano de mestrado em Matemática, na Universidade de 

Brasília, todos os alunos são submetidos a um exame de qualificação. São quatro 
provas escritas, aplicadas em dias alternados, elaboradas por uma equipe pré-
estabelecida de Professores Doutores. É bastante estressante. Se aprovado, o aluno 
escolhe (ou a comissão de pós-graduação escolhe por ele) um professor para 
orientá-lo em sua pesquisa até o término do curso. Senão, esse aluno, depois de 
seis meses, tem mais uma chance. Uma segunda reprovação significa ser desligado 
do programa de Mestrado. 
  O Fato que irei narrar ocorreu com uma turma de alunos que entrou após a 
minha. O exame de qualificação foi aplicado para essa turma no início do ano de 
1997 e um dos membros da equipe elaboradora das provas era um professor 
estrangeiro, cujo nome e nacionalidade irei omitir por motivos éticos. Seu nome 
fictício será Mustafa. Mustafa era um senhor de cabelos branco, bastante ranzinza e 
com um tom de voz baixo e enrolado.  

Uma semana após o término do dito exame, saiu o tão esperado resultado. 
Nesse momento, três alunos que estavam no ambiente do Departamento de 
Matemática, ao verem Mustafa saindo por uma das portas de acesso, se 
aproximaram dele!  

O primeiro aluno, nervoso, mas confiante, pergunta: 

Notícia Ruim Eu Não Dou
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Universidade Federal do Acre
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___ Professor, Eu passei? 
Mustafa, com sua voz baixa e enrolada, pergunta o nome do aluno, olha na 

lista e responde: 
__ Ok! Você passou,  parabéns. Pode tomar cerveja. 

O segundo aluno, nervoso, pergunta: 
__ E Eu professor, Passei? 

Mustafa faz o mesmo procedimento e responde: 
__ Você também passou. Pode tomar cerveja. 

Apreensivo o Terceiro aluno pergunta a Mustafa; 
__ Professor, e eu? 

Mustafa pergunta-lhe o nome, olha para a lista dos aprovados, faz uma 
pausa e diz: 
__ Meu jovem procure outra pessoa para lhe dar o resultado, pois notícia ruim eu notícia ruim eu notícia ruim eu notícia ruim eu 
não dou.não dou.não dou.não dou.    
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MESTRADO PROFISSIONAL EM MATEMÁTICAMESTRADO PROFISSIONAL EM MATEMÁTICAMESTRADO PROFISSIONAL EM MATEMÁTICAMESTRADO PROFISSIONAL EM MATEMÁTICA----PROFMATPROFMATPROFMATPROFMAT    
           

 O PROFMAT é um programa  de  pós-graduação  gratuito,  reconhecido  pelo 

MEC/CAPES e que conduz ao grau de Mestre. As vagas são para professores de escola 
pública e pessoas da comunidade em geral. Este ano a rede do PROFMAT foi ampliada, 
oferecendo cerca de 1.500 vagas distribuídas por mais de 65 pólos em todos os Estados e 

no Distrito Federal do Brasil.  
Informações a respeito desse mestrado podem ser obtidas no seguinte endereço 

eletrônico:  www.profmat-sbm.org.br/. 
 

 

 

PPPPrograma de Aperfeiçoamento para Professores rograma de Aperfeiçoamento para Professores rograma de Aperfeiçoamento para Professores rograma de Aperfeiçoamento para Professores 

de Matemática do Ensino Médiode Matemática do Ensino Médiode Matemática do Ensino Médiode Matemática do Ensino Médio    ----    PAPMEMPAPMEMPAPMEMPAPMEM    

 
 

Este programa visa oferecer treinamento gratuito para professores de Matemática 
do Ensino Médio de todo o país. É realizado, sob diversas formas, desde 1990, abordando 

assuntos relativos às três séries do Ensino Médio. Atualmente, este programa tem 
recebido apoio para sua realização da CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior. 

A Universidade Federal do Acre aderiu a este programa em 2012, tendo sido 
realizada duas edições. Em 2013, haverá mais um encontro entre os dias 21 e 25 de 
janeiro, na UFAC.                                                             
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