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Senhor Presidente da Câmara Departamental,

 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE DOCENTES PARA PROGRESSÃO FUNCIONAL 
PROFESSORES ADJUNTOS - CLASSE C

            Professor(a):_Luiza de Marilac Pereira Dolabella

            Do nível: C3  Para o nível: C4

A. Desempenho didático

Desempenho didático, avaliado com a participação do corpo discente

☐X Excelente ☐Bom ☐Regular ☐ Sem produção  

 

            Descrição das atividades

      A profa ministrou várias disciplinas em nível de graduação na área de química analítica além de
disciplinas intersetoriais sobre espectroscopia, perfazendo uma CHS total de 9,5 h no ano de 2020; de 10,5 h
no ano de 2021; e 12 h no primeiro semestre de 2022. A avaliação do corpo discente é satisfatória e não há
nenhuma queixa por parte dos alunos(as). A profa. é membro do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do
Colegiado dos Cursos de Graduação em Química. Além disso, no 1° semestre de 2022, a profa. elaborou
uma apostila, “Química Analítica F”, voltada para o curso de Farmácia e também elaborou material didático
para a disciplina optativa “Análise Química de Águas”.

 

B. Atividades de pesquisa ou extensão



Desenvolvimento de atividades de pesquisa ou extensão

☐X Excelente ☐Bom ☐Regular ☐ Sem produção  

 

            Descrição das atividades    

     A profa. participa como membro da equipe do Projeto Brumadinho-UFMG, cujo objetivo é a
determinação de metais e metaloides em água superficial e sedimentos da bacia do Rio Paraopeba, com
financiamento de R$ 778.575,34 do poder judiciário do Estado de Minas Gerais (Elton Pupo Nogueira, juiz
de direito do estado de Minas Gerais, 2ª vara da Fazenda Pública).

 

C. Orientação

Orientação de estudantes de graduação e/ou pós-graduação

☐X Excelente ☐Bom ☐Regular ☐ Sem produção  

 

            Descrição das atividades:

A Profa. Luiza é presidente da Comissão Orientadora de Estágios do Departamento de Química (COE-Dq)
desde 2018. Como presidente da COE, a professora orienta a primeira fase de atendimento a todos estudantes
estagiários. Em uma segunda fase dos trabalhos, quando é atribuído(a) um orientador(a) a cada aluno(a), ela
foi orientadora de 14 e de 13 estagiários, em 2020 e 2021 respectivamente. No primeiro semestre de 2022,
orientou 7 alunos matriculados

 

D. Produção científica, técnica ou de inovação

Produção científica, técnica ou de inovação

☐Excelente ☐Bom ☐Regular ☐X Sem produção  

 

            Descrição das atividades: 

E. Participação em bancas

Participação em bancas acadêmicas

☐Excelente ☐Bom ☐Regular ☐X Sem produção  

 

            Descrição das atividades: Não informada



 

F. Capacitação pessoal

Realização de programas de capacitação, inclusive pós-doutorado

☐Excelente ☐Bom ☐Regular ☐X Sem produção  

 

            Descrição das atividades:

G. Administração acadêmica

Participação em órgãos colegiados e demais atividades administrativas

☐X Excelente ☐Bom ☐Regular ☐ Sem produção  

 

            Descrição das atividades

A profa. é membro titular do Colegiado de Graduação dos cursos de Química e Química Tecnológica e
membro do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Química, Membro Suplente do Colegiado de
Graduação do Curso de Engenharia de Minas. Além disso faz parte das seguintes comissões departamentais:
Comissão Responsável pela Dispensa de Disciplinas; Comissão Responsável pelo Serviço de Infraestrutura
(Laboratório de Equipe de Apoio a Emergência (EAE) e Comissão Orientadora de Estágios do Curso de
Química.

Resumo da Avaliação – Conceitos Obtidos

Critério Conceito

A. Desempenho didático Excelente

B. Atividades de pesquisa e extensão Bom

C. Orientação Excelente

D. Produção científica, técnica ou de inovação Sem produção  

E. Participação em bancas Sem produção  

F. Capacitação pessoal Sem produção  

G. Administração acadêmica Excelente



Critérios de Aprovação

 Conceitos BOM ou EXCELENTE nos critérios A, B, C e D e pelo menos um conceito REGULAR,
BOM ou EXCELENTE em um dos demais critérios (E, F ou G).

Parecer Final

Histórico:

A Professora Luiza de Marilac Pereira Dolabella solicita progressão da Classe Adjunto CIII para Adjunto
CIV. Ao processo estão anexados os relatórios de atividades dos anos 2021 e 2022 aprovados pela Câmara
Departamental; dados e documentação fornecidos pela professora referentes ao Processo de Solicitação; e os
relatórios de estatísticas das avaliações dos discentes por semestre, dos anos de 2020 a 2021.

Descrição das atividades

            Luiza de Marilac Pereira Dolabella foi contratada como professora do Departamento de Química da
UFMG em 19/03/1979. A professora concluiu seu doutorado em Engenharia Química na UFMG 04/05/2016,
portanto há apenas 6 anos.

            No período analisado, a profa ministrou várias disciplinas em nível de graduação na área de química
analítica além de disciplinas intersetoriais sobre espectroscopia, perfazendo uma CHS total de 9,5 h no ano
de 2020; de 10,5 h no ano de 2021; e 12 h no primeiro semestre de 2022. A avaliação feita pelo corpo
discente é satisfatória e não há nenhuma queixa por parte dos alunos(as).

A profa. é membro do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Colegiado dos Cursos de Graduação em
Química desde 2018. Além disso, no 1° semestre de 2022, a profa. elaborou uma apostila, “Química
Analítica F”, voltada para o curso de Farmácia. Vale a pena mencionar que a disciplina optativa “Análise
Química de Águas” foi criada pela professora e tem sido ofertada regularmente há cerca de 20 anos. A Profa.
é autora de uma apostila, que é usada nessa disciplina e que tem sido frequentemente atualizada – “Apostila
Análise Química de Águas”.

            Com relação à orientação de alunos, a Profa. Luiza é presidente da Comissão Orientadora de Estágios
do Departamento de Química (COE-Dq) desde 2018. Como presidente da COE, a professora orienta a
primeira fase de atendimento a todos estudantes estagiários. Em uma segunda fase dos trabalhos, quando é
atribuído(a) um orientador(a) a cada aluno(a), ela foi orientadora de 14 e de 13 estagiários, em 2020 e 2021
respectivamente. No primeiro semestre de 2022, orientou 7 alunos matriculados.

            Como pesquisadora, a profa. participa como membro da equipe do Projeto Brumadinho-UFMG, cujo
objetivo é a determinação de metais e metaloides em água superficial e sedimentos da bacia do Rio
Paraopeba, com financiamento de R$ 778.575,34 do poder judiciário do Estado de Minas Gerais (Elton Pupo
Nogueira, juiz de direito do estado de Minas Gerais, 2ª vara da Fazenda Pública).

A profa. é membro titular do Colegiado de Graduação dos cursos de Química e Química Tecnológica e
membro do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Química (desde junho de 2018), Membro Suplente do
Colegiado de Graduação do Curso de Engenharia de Minas. Além disso faz parte das seguintes comissões
departamentais: Comissão de Aproveitamento de Estudos das Disciplinas do Departamento de Química;
Comissão Responsável pelo Serviço de Infraestrutura (Laboratório de Equipe de Apoio a Emergência (EAE)
e Comissão Orientadora de Estágios do Curso de Química.

Recomendação

            Apesar do critério D (Produção científica, técnica ou de inovação) serem declarados com sem
produção, com base no exposto acima e em todas as contribuições da professora para o Departamento ao
longo de 43 anos, sugerimos à Câmara Departamental, salvo melhor juízo, a aprovação da Progressão da
professora Luiza de Marilac Pereira Dolabella do nível III para o nível IV da Classe Adjunto.

 



Belo Horizonte, 22 de setembro de 2022

À consideração superior.

Profª. Elene Cristina Pereira Maia

Prof. Jadson Cláudio Belchior

Prof.  Paulo Jorge Sanches Barbeira

Prof. Tulio Matencio

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Paulo Jorge Sanches Barbeira, Professor do Magistério
Superior, em 04/10/2022, às 12:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º
do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Tulio Matencio, Membro de comissão, em 04/10/2022, às
22:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13
de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Jadson Claudio Belchior, Professor do Magistério
Superior, em 05/10/2022, às 07:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º
do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Elene Cris�na Pereira Maia, Membro de comissão, em
05/10/2022, às 09:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1803369 e
o código CRC 44A508F1.
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