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O presente relatório apresenta as atividades de ensino, pesquisa e extensão 

desenvolvidas pela professora doutora Stefannie de Sá Ibraim, aprovada e classificada em 

concurso público e nomeada para a Carreira de Magistério Superior (Classe A), 

denominação de Professor Adjunto A (Nível 1), em regime de dedicação exclusiva para 

atuar na área de Ensino de Química do Departamento de Química – ICEx/UFMG. A 

docente entrou em exercício no dia 03 de dezembro de 2020. Dessa forma, este relatório, 

referente aos 18 meses de exercício da docente na Universidade Federal de Minas gerais, 

contempla as atividades desenvolvidas até a data de entregada, dia 02 de junho de 2022. 

Destaco que o relatório está organizado por ano. Entretanto, as atividades realizadas em 

dezembro de 2020, primeiro mês em exercício, continuaram ao longo de 2021, por essa 

razão o ano de 2020 e 2021 são apresentados juntos. Nesse sentido, algumas atividades 

se repetem em 2022, porque tem ou tiveram duração superior a um ano. Por fim, ressalto 

que, de forma geral, o corpo do relatório está organizado a partir dos seguintes itens:  

1. Atividade de orientação e ensino 

2. Atividade Administrativa 

3. Atividade de Pesquisa 

4. Atividade de Extensão 

5. Outras atividades 

6. Planilha INA 

 

 

 

 

 

Stefannie Ibraim 

Belo Horizonte, 2 de junho de 2022 
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Ano de referência 2020-2021 

1. Atividade de Orientação e Ensino 

 

1.1. Orientação de Iniciação científica 

 

1. Raquel Santos. A aluna desenvolve o projeto “Análise das contribuições do 

ensino envolvendo argumentação para a manifestação de habilidades 

argumentativas por parte dos alunos em sala de aula”, desde junho de 2021, 

é bolsista de projeto CNPQ e tem previsão de conclusão em novembro de 

2022. 

2. Roberta Rochelle Souza André. A aluna desenvolve o projeto “Análise sobre 

as contribuições do ensino envolvendo argumentação para o envolvimento dos 

alunos em situações argumentativas em sala de aula”, desde junho de 2021, é 

bolsista de projeto CNPQ e tem previsão de conclusão em novembro de 2022. 

3. Amanda Carolyne Santos Moura. A aluna desenvolve o projeto “Análise do 

desenvolvimento e manifestações dos domínios de CPC de professores em 

formação inicial”, desde novembro de 2021, é bolsista FAPEMIG, com 

vigência até 30/09/2022. 

1.2. Orientação de Trabalho de Conclusão de Curso 

 

Ao longo dos três semestres (2020/2; 2021/1 e 2021/2), a docente orientou dois 

trabalhos de TCC já defendidos. 

1. Filipe Gomes Rodrigues. Abordando a “descoberta” do oxigênio a partir de um 

recurso audiovisual. 2021.  

2. Cássia Aparecida de Lima Reis. Oficina temática sobre mineração em uma escola 

pública da cidade de São José da Lapa. 2021.  

1.3. Orientação no Programa de Pós-Graduação em Educação:  Conhecimento e 

inclusão social - Faculdade de Educação/UFMG 
 

 Anterior a contratação da professora no Departamento de Química da UFMG, esta 

atuava como docente externa, na modalidade colaboradora, no PPGE-FaE, devido ao seu 

vínculo empregatício anterior na Universidade de Brasília (UnB). Após o pedido de 

vacância da UnB para a UFMG, a docente manteve seu vínculo com o programa. 
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Atualmente, oriento dois alunos, um plenamente e outro em colaboração, sendo estes 

respectivamente: 

1. Ellen Catharina Ponciano Siqueira, que desenvolve o projeto “Análise dos 

conhecimentos docentes relacionados à argumentação” e tem previsão de defesa 

até setembro de 2023.  

2. Henrique Moraes Cardoso, que desenvolve o estudo “Competências de 

modelagem manifestadas por estudantes” e tem previsão de defesa em julho de 

2022.  

1.4. Orientação no Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências – 

Universidade de Brasília 

 Durante o período de 02/2017 a 11/2020 fui docente no Instituto de Química da 

Universidade de Brasília, de forma que me credenciei no Programa de Pós-Graduação em 

Ensino de Ciências desta instituição. Atualmente, mantenho o vínculo de professora 

colaboradora, e oriento o aluno Marcondes Medeiros de Lima no desenvolvimento de seu 

estudo sobre “Discussões sobre Natureza da Ciência em salas de aula de 

Ciências/Química: Um olhar para atuação de professores”. 

 

1.5. Atividade de ensino na graduação  

Semestre 

letivo 

Disciplina Carga 

horária 

(h) 

Natureza 

2020/2 

Instrumentação para o ensino de química CI 60 Obrigatória 

Tópicos em química B - Comunicação em 

sala de aula: Interações discursivas no 

Ensino de Química 

60 Optativa 

2021/1 

Instrumentação para o ensino de química CII 60 Obrigatória 

Tópicos em química C – Experimentação no 

Ensino de Química 
60 Optativa 

Trabalho de conclusão de curso LII 45 Obrigatória 

2021/2 

Instrumentação para o ensino de química CI 60 Obrigatória 

Tópicos em química B - Argumentação no 

Ensino de Química – Elaboração de  

sequência didática 

60 Optativa 

Trabalho de conclusão de curso LII 45 Obrigatória 
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1.6. Atividade de ensino na Pós-Graduação 

Semestre letivo Disciplina Carga horária (h) 

2021/1 Processos e discursos educacionais III 60 

Seminários de pesquisa I 30 

Seminários de pesquisa III 30 

2021/2 Seminários de pesquisa II 30 

Seminários de pesquisa IV 30 
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2. Atividade Administrativa 
 

• Durante o período em 16 de junho de 2021 e janeiro de 2022, fui membro suplente 

da Comissão de Espaço Físico, deixando o cargo devido a reestruturação da 

Comissão pela Chefia do Departamento.  

• Desde julho de 2021 sou membro titular da Comissão de Biblioteca do 

Departamento de Química, sendo o mandato de 2 anos.  
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3. Atividade de Pesquisa 

3.1. Coordenação de projeto de pesquisa 

 

• O ensino de ciências envolvendo a prática científica argumentação e o 

desenvolvimento de conhecimentos para ação docente em argumentação na 

formação 

Esse projeto tem como primeiro objetivo: investigar o desenvolvimento de ensino 

autêntico de ciências em escolas públicas de Belo Horizonte a partir do trabalho com a 

prática científica argumentação, visando à formação crítica de estudantes da rede pública 

de Belo Horizonte. Reconhecendo que a ocorrência e as contribuições de um ensino 

envolvendo as práticas científicas para a formação de estudantes estão intrinsecamente 

relacionadas ao conhecimento do professor, haja vista que o docente não pode ensinar 

algo que ele desconheça, um segundo objetivo desse projeto é contribuir para, e analisar, 

o desenvolvimento de conhecimentos de professores em formação inicial de uma 

universidade pública federal, a partir da articulação entre os conhecimentos relacionados 

ao ensino envolvendo argumentação e os outros conhecimento dos professores em 

formação, de forma que eles sejam capazes de planejar e conduzir situações 

argumentativas em salas de aulas. 

O projeto é financiado pelo CNPQ e tem previsão de conclusão em novembro de 2022. 

 

• Análise do desenvolvimento de Conhecimento Pedagógico de Conteúdo de 

professores em formação inicial no âmbito do programa Residência Redagógica 

de química 

Objetivo do Projeto:  Esse projeto se propõe a investigar o desenvolvimento e as 

diferentes manifestações dos domínios de conhecimentos pedagógicos de conteúdo 

(CPC) de professores em formação inicial (PFI) participantes do programa Residência 

Pedagógica (RP) de Química, o qual pressupõe momentos formativos, atividades de 

planejamento e regência em sala de aula em escola de educação básica. Por muitos anos, 

pesquisas sobre os CPC estiveram relacionadas apenas ao que os professores sabem, isto 

é o que eles são capazes de declarar sobre processos de ensino, ou o que eles são capazes 

de fazer ao conduzir situações de ensino. Assim, pouco ainda se sabe sobre as relações 

entre o que os professores declaram, são capazes de realizar em sala de aula e como isso 
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afeta a aprendizagem de seus alunos (Park, 2019). Somado a isso, há poucas investigações 

sobre CPC de PFI. Para realizar tal investigação, serão analisados dados coletados no 

âmbito da RP de Química, constituído por vídeos de momentos formativos e situações de 

planejamento e ensino-aprendizagem conduzidas pelos PFI em escola de educação 

básica, entrevistas relacionadas às concepções do PFI sobre processos de ensino-

aprendizagem, planejamento e reflexão sobre as situações de ensino, e os resultados dos 

alunos frente às atividades propostas pelos PFI. Os dados serão analisados à luz do 

modelo consensual refinado (MCR) proposto por Carlson e Daehler (2019) a partir da 

produção de estudos de casos. Assim, poderemos: analisar o dinâmico processo de 

desenvolvimento e manifestação de CPC de PFI em um contexto de articulação teoria-

prática, proporcionando reflexões sobre a formação docente; discutir o uso do MCR em 

pesquisas e aspectos metodológicos relacionados ao como investigar os diferentes 

domínios de CPC representados no MCR, algo importante por se tratar de um modelo 

ainda pouco explorado na literatura; e sinalizar potencialidades e limitações da RP para a 

formação de professores, o que se faz necessário visto que é um programa recente. 

O projeto é financiado pela FAPEMIG, foi iniciado em outubro de 2021 e tem vigência 

de três anos.  

• Análise das relações entre as ações favoráveis ao ensino envolvendo 

argumentação manifestadas por uma professora e os argumentos construídos por 

alunos de química 

Esse projeto visa investigar e responder a seguinte questão de pesquisa: Como as ações 

favoráveis ao ensino envolvendo argumentação contribuem para a construção de 

argumentos pelos alunos sobre um fenômeno químico? Para tal, serão analisados dados 

já existentes, coletados em uma turma de 2º ano do Ensino Médio na disciplina de 

Química.. 

Esse projeto foi apoiado pela FUNDEP e se encontra concluído.  

3.2. Participação em grupo de pesquisa 

Atualmente, também, participo do grupo de pesquisa Reagir: Modelagem e Educação em 

Ciência, o qual é coordenado pela professora Rosária da Silva Justi, professora voluntária 

no Departamento de Química da UFMG. 
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3.3.  Produções acadêmicas 

No ano de 2021, foram publicados os seguintes trabalhos: 

1. Análise de aspectos de natureza da ciência expressos por uma professora em 

formação inicial no contexto de uma disciplina de história da química, publicado 

na revista Ensaio: Pesquisa em Educação em Ciências, qualis A2. 

2. Centenário Paulo Freire: Contribuições do Ideário Freireano para a Educação em 

Ciência, publicado na Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências, 

qualis A2. 

3. Contribuições de ações favoráveis ao ensino envolvendo argumentação para a 

inserção de estudantes na prática científica de argumentar, publicado em um 

número especial sobre argumentação na revista Química Nova na Escola, qualis 

B1. 

4. Análises de habilidades argumentativas apresentadas por alunos em um júri 

simulado e de suas reflexões sobre os processos argumentativos vivenciados, 

publicado na Revista debates em ensino de química, qualis B4. 

 

3.4. Atuação como editora associada da Revista Brasileira de Pesquisa em 

Educação em Ciências 

De março de 2018 a outubro de 2021, atuei como editora associada da Revista Brasileira 

de Pesquisa em Educação em Ciências.  

3.5. Atuação como parecerista de artigo científico 

No ano de 2021, emiti parecer para as seguintes revistas: 

• Química Nova – 2 artigo. 

• Ensaio: Pesquisa em Educação em Ciências – 1 artigo.
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4. Atividade de Extensão 

4.1. Coordenação do Programa Residência Pedagógica 

No momento em que entrei em exercício, passei a coordenar junto a profa. Roberta 

Guimarães Corrêa, o Programa Residência Pedagógica (PRP) de Química, o qual 

encerrou suas atividades em Março de 2022. O PRP é destinado a formação inicial de 

professores a partir do estabelecimento de parcerias com escolas da educação básica e 

tem duração de 18 meses. No edital 2020-2021, o PRP da Química contou com 16 

bolsistas e 3 voluntários, além de dois professores da educação básica.  

Em junho de 2022, foi lançado um novo edital do PRP e, mais uma vez, a profa. Roberta 

e eu submetemos um projeto que visa constituir um grupo de atuação com 15 licenciandos 

e 3 professores da educação básica.  

4.2. Curso de curta duração na Universidade Federal de Viçosa 

Em novembro de 2021 (dia 16 e 18), ministrei um minicurso “Ensino de ciências 

envolvendo argumentação” durante o VII Simpósio de Iniciação à Docência e IV 

Encontro do Programa de Residência Pedagógica, da Universidade Federal de Viçosa, 

com carga horária de 4 h.
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5. Outras atividades 

5.1. Participação em bancas 

Em 2021, participei das seguintes bancas de trabalhos acadêmicos: 

Qualificação 

Leandro Antonio de Oliveira. Conhecimentos docentes mobilizados no contexto 

de educação científica fundamentada em modelagem: estudo de caso da prática 

de uma professora de química. 2021. Exame de qualificação (Doutorando em 

Educação) - Universidade Federal de Minas Gerais 

Trabalho de conclusão de curso 

1. Núbia Luiza Lataliza Carvalho. História e Natureza da Ciência no ensino de 

química: O Desenvolvimento da Catálise e as Contribuições de Wilhelm 

Ostwald. 2021. Universidade Federal de Minas Gerais. 

2. Fábio Danillo Alves de Oliveira. Uso do roleplaying game (rpg) como recurso no 

ensino de química. 2021. Universidade Federal de Minas Gerais. 

3. Fernanda Ferreira Santiago. Seguindo uma oficina temática construída no núcleo 

de química do programa de residência pedagógica (rp) da ufmg: um estudo ator-

rede, sobre a visão de estudantes do ensino médio sobre a identidade dos(as) 

cientistas. 2021. Universidade Federal de Minas Gerais. 

4. Giorgiane dos Santos Pereira. Análise sobre o que professores da educação básica 

falam em suas aulas sobre a produção de energia eólica. 2021. Universidade de 

Brasília.
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6.Planilha INA 
 

 

 

 



13 
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Ano de referência 2022 

1. Atividade de Orientação e Ensino 

1.1. Orientação de Iniciação científica 

 

2. Raquel Santos. A aluna desenvolve o projeto “Análise das contribuições do ensino 

envolvendo argumentação para a manifestação de habilidades argumentativas por 

parte dos alunos em sala de aula”, desde junho de 2021, é bolsista de projeto 

CNPQ e tem previsão de conclusão em novembro de 2022. 

3. Roberta Rochelle Souza André. A aluna desenvolve o projeto “Análise sobre as 

contribuições do ensino envolvendo argumentação para o envolvimento dos 

alunos em situações argumentativas em sala de aula”, desde junho de 2021, é 

bolsista de projeto CNPQ e tem previsão de conclusão em novembro de 2022. 

4. Amanda Carolyne Santos Moura. A aluna desenvolve o projeto “Análise do 

desenvolvimento e manifestações dos domínios de CPC de professores em 

formação inicial”, desde novembro de 2021, é bolsista FAPEMIG, com vigência 

até 30/09/2022. 

5. Pedro Ivo Rebentisch Silva de Almeida. O aluno desenvolve o projeto 

“Habilidades Argumentativas: Proposição de instrumento de análise”, de forma 

voluntária desde fevereiro de 2022. A conclusão do projeto está prevista para 

21/12/2022. 

1.2. Orientação de Trabalho de Conclusão de Curso 
 

A docente está orientando três trabalhos com previsão de defesa ao final do semestre 

de 2022/1 (julho de 2022). 

1. Amanda Conzendey Vila Nova. Ensino de química voltado para a inclusão de 

surdos no ensino médio.  

2. Helen Cristiane Barroso Bicalho. Discussão de aspectos sobre Natureza da 

Ciência em um contexto histórico a partir de exposições virtuais de museus de 

ciências: potencialidades e limitações.  

3. Erick Teixeira Dos Santos Coura. Proposição De Uma Sequência Didática 

Investigativa Sobre Propriedades Coligativas.  
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1.3. Orientação no Programa de Pós-Graduação em Educação:  

Conhecimento e inclusão social - Faculdade de Educação/UFMG 

1. Ellen Catharina Ponciano Siqueira, que desenvolve o projeto “Análise dos 

conhecimentos docentes relacionados à argumentação” e tem previsão de defesa 

até setembro de 2023.  

2. Henrique Moraes Cardoso, que desenvolve o estudo “Competências de 

modelagem manifestadas por estudantes” e tem previsão de defesa em julho de 

2022.  

1.4. Orientação no Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências – 

Universidade de Brasília 

Marcondes Medeiros de Lima, que desenvolve o estudo sobre “Discussões sobre 

Natureza da Ciência em salas de aula de Ciências/Química: Um olhar para atuação 

de professores” e tem previsão de defesa em segundo semestre de 2023. 

1.5. Orientação em Curso de Especialização em Educação em Ciências 

Atuou como Professora Formadora orientando 10 trabalhos de conclusão de curso no  

Curso de Especialização em Educação em Ciências, que é ofertado pelo Centro de Ensino 

de Ciências e Matemática de Minas Gerais, em parceria com o Centro de Apoia à 

Educação a Distância e a Universidade Aberta do Brasil. O processo de orientação está 

previsto para ser encerrado em Maio de 2023. 

1.6. Atividade de ensino na graduação  

Semestre 

letivo 

Disciplina Carga 

horária (h) 

Natureza 

2022/1 

Instrumentação para o ensino de química 

CII 
60 Obrigatória 

Tópicos em química C – Abordagem 

CTS no Ensino de Ciências 
60 Optativa 

Trabalho de conclusão de curso LII 45 Obrigatória 

 

1.7. Atividade de ensino na Pós-Graduação 

Semestre letivo Disciplina Carga horária (h) 

2022/1 
Seminários de pesquisa I 30 

Seminários de pesquisa III 30 
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2. Atividade Administrativa 
Desde julho de 2021 sou membro titular da Comissão de Biblioteca do 

Departamento de Química, sendo o mandato de 2 anos. 
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3. Atividade de Pesquisa 

3.1. Coordenação de projeto de pesquisa 

 

• O ensino de ciências envolvendo a prática científica argumentação e o 

desenvolvimento de conhecimentos para ação docente em argumentação na 

formação 

Esse projeto tem como primeiro objetivo: investigar o desenvolvimento de ensino 

autêntico de ciências em escolas públicas de Belo Horizonte a partir do trabalho com a 

prática científica argumentação, visando à formação crítica de estudantes da rede pública 

de Belo Horizonte. Reconhecendo que a ocorrência e as contribuições de um ensino 

envolvendo as práticas científicas para a formação de estudantes estão intrinsecamente 

relacionadas ao conhecimento do professor, haja vista que o docente não pode ensinar 

algo que ele desconheça, um segundo objetivo desse projeto é contribuir para, e analisar, 

o desenvolvimento de conhecimentos de professores em formação inicial de uma 

universidade pública federal, a partir da articulação entre os conhecimentos relacionados 

ao ensino envolvendo argumentação e os outros conhecimento dos professores em 

formação, de forma que eles sejam capazes de planejar e conduzir situações 

argumentativas em salas de aulas. 

O projeto é financiado pelo CNPQ e tem previsão de conclusão em novembro de 2022. 

• Análise do desenvolvimento de Conhecimento Pedagógico de Conteúdo de 

professores em formação inicial no âmbito do programa Residência Redagógica 

de química 

Objetivo do Projeto:  Esse projeto se propõe a investigar o desenvolvimento e as 

diferentes manifestações dos domínios de conhecimentos pedagógicos de conteúdo 

(CPC) de professores em formação inicial (PFI) participantes do programa Residência 

Pedagógica (RP) de Química, o qual pressupõe momentos formativos, atividades de 

planejamento e regência em sala de aula em escola de educação básica. Por muitos anos, 

pesquisas sobre os CPC estiveram relacionadas apenas ao que os professores sabem, isto 

é o que eles são capazes de declarar sobre processos de ensino, ou o que eles são capazes 

de fazer ao conduzir situações de ensino. Assim, pouco ainda se sabe sobre as relações 

entre o que os professores declaram, são capazes de realizar em sala de aula e como isso 

afeta a aprendizagem de seus alunos (Park, 2019). Somado a isso, há poucas investigações 
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sobre CPC de PFI. Para realizar tal investigação, serão analisados dados coletados no 

âmbito da RP de Química, constituído por vídeos de momentos formativos e situações de 

planejamento e ensino-aprendizagem conduzidas pelos PFI em escola de educação 

básica, entrevistas relacionadas às concepções do PFI sobre processos de ensino-

aprendizagem, planejamento e reflexão sobre as situações de ensino, e os resultados dos 

alunos frente às atividades propostas pelos PFI. Os dados serão analisados à luz do 

modelo consensual refinado (MCR) proposto por Carlson e Daehler (2019) a partir da 

produção de estudos de casos. Assim, poderemos: analisar o dinâmico processo de 

desenvolvimento e manifestação de CPC de PFI em um contexto de articulação teoria-

prática, proporcionando reflexões sobre a formação docente; discutir o uso do MCR em 

pesquisas e aspectos metodológicos relacionados ao como investigar os diferentes 

domínios de CPC representados no MCR, algo importante por se tratar de um modelo 

ainda pouco explorado na literatura; e sinalizar potencialidades e limitações da RP para a 

formação de professores, o que se faz necessário visto que é um programa recente. 

O projeto é financiado pela FAPEMIG, foi iniciado em outubro de 2021 e tem vigência 

de três anos.  

3.2. Coordenação de grupo de pesquisa 

Em 2022, criei, em colaboração com a professora Roberta Guimarães Côrrea (professora 

do Departamento de Química), o grupo de pesquisa 'ECoAR: pesquisa sobre Ensino de 

Ciências, Argumentação e Resolução de problemas'. O objetivo deste grupo é investigar 

tanto aspectos gerais no contexto de Ensino de Ciências, quanto aspectos específicos que 

dizem respeito às relações entre Ensino de Ciências e Argumentação, e Ensino de 

Ciências e Resolução de Problemas. Atualmente, o grupo tem como integrantes, além de 

mim e da profa. Roberta, quatro alunos de iniciação científica  e uma aluna de mestrado.  

3.3. Participação em grupo de pesquisa 

Participo do grupo de pesquisa Reagir: Modelagem e Educação em Ciência, o qual é 

coordenado pela professora Rosária da Silva Justi, professora voluntária no Departamento 

de Química da UFMG. 

3.4. Atuação como parecerista de artigo científico 

No ano de 2022, emiti parecer para a seguinte revista: 

• Alexandria Revista de Educação em Ciência e Tecnologia – 1 artigo. 
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4. Atividade de Extensão 

4.1. Coordenação do Programa Residência Pedagógica 

Coordenação, junto a profa. Roberta Guimarães Corrêa, do Programa Residência 

Pedagógica (PRP) de Química, o qual encerrou suas atividades em Março de 2022.  

 

4.2. Comissão organizadora do   Evento “Química Faz Bem” 

Membro da comissão organizadora do Evento “Química Faz Bem” que  irá ocorrer no dia 

18 de junho de 2022 no Museu das Minas e do Metal.
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5. Outras atividades 

5.1. Participação em bancas 

 

Em 2022, participei das seguintes bancas de trabalhos acadêmicos: 

Qualificação 

1. Monique Aline Ribeiro dos Santos. Desenvolvimento e aplicação de 

conhecimentos de um futuro professor de química relacionados à Natureza da 

Ciência: Contribuições da segunda versão do Modelo de Ciências para o Ensino 

de Ciências. 2022. Exame de qualificação (Doutorando em Educação) - 

Universidade Federal de Minas Gerais. 

Tese 

Leandro Antonio de Oliveira. Conhecimentos profissionais docentes 

manifestados em contextos de educação científica fundamentada em modelagem: 

Estudo de Caso da Prática de uma Professora Formadora da Área de Educação 

Química. 2022. Tese (Doutorado em Programa de Pós-Graduação em Educação: 

Conhecimento e inclusão social, da F) - Universidade Federal de Minas Gerais. 

Trabalho de conclusão de curso 

1. Marlon Fialho de Souza. História da ciência/química no ensino de química: A 

“descoberta’ do oxigênio: um estudo para a introdução sobre Reações Químicas. 

2022. Universidade Federal de Minas Gerais. 

2. Virgílio Mateus dos Santos. Conjunto de atividades temáticas de química e artes. 

2022. Universidade Federal de Minas Gerais. 

3. Robinson Neira de Souza. Ensino Remoto Emergencial na Educação Básica para 

o Ensino de Química: Vantagens, Desvantagens e Recursos Utilizados. 2022. 

Universidade Federal de Minas Gerais. 

4. Larissa Lisboa Maia. Agrotóxicos: problema ou solução? Análise da 

argumentação de professores de química em formação inicial. 2022. 

Universidade Federal de Viçosa. 
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