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Histórico 

A Dra Stefannie de Sá Ibraim, admitida, através de concurso público, como Professora 

Adjunta A, nível 1, da carreira de Magistério Superior, em regime de dedicação exclusiva, 

iniciou suas atividades no Departamento de Química do ICEx/UFMG, no dia 3 de dezembro de 

2020.  

Esta comissão, designada conforme portaria n° 4910 de 17 de junho de 2022, avalia os 

18 meses iniciais de exercício da professora Stefannie Ibraim, fundamentado nos documentos 

listados a seguir e uma entrevista presencial realizada com a docente. 

Foram atendidos nesta avaliação: 

a) a Resolução No 30-A/99, que regulamenta o estágio probatório de docentes no âmbito da 

UFMG;  

b) a planilha com os critérios de avaliação do estágio probatório do DQ/ICEx/UFMG vigente; 

c) os relatórios anuais de atividades docentes dos anos de 2020 e 2021 

d) os pareceres da Câmara Departamental com aprovação dos relatórios de atividades docentes 

(ano de 2020 e 2021);   

e) os relatório parcial de atividades da docente elaborado pela profa. Roberta Guimarães 

Corrêa, supervisora do estágio probatório; 

f) uma declaração da coordenação do colegiado dos cursos de graduação em Química e 

Química Tecnológica atestando a inexistência de reclamações discentes ou registros 

desabonadores pelas atividades desenvolvidas pela professora Stefannie Ibraim nas suas 

atribuições docentes;e 

g) uma declaração do chefe do DQ/ICEx/UFMG atestando a inexistência de registros de 

assiduidade e sua disciplina, capacidade de iniciativa,produtividade e responsabilidades 

referentes às suas atribuições profissionais no Departamento de Química. 

Registramos que os planos de trabalho para os anos de 2021 e 2022 da docente avaliada 

não foram entregues ou distribuídos à esta comissão. Arguindo-a, a professora Stefannie Ibraim 

argumentou que não lhe fora informado a necessidade de enviar ou apresentar esses documentos 

para efeitos da presente avaliação.  

 

 



Mérito 

 Quanto à conduta ética e profissional da professora Stefannie Ibraim, não há quaisquer 

informações oficiais desabonadoras em relação à sua assiduidade, disciplina, capacidade 

iniciativa, produtividade, responsabilidade e conduta nos seu oficio. 

 A docente ministrou diferentes disciplinas em 2020/2, 2021/1, 2021/2 e 2022/1, tendo 

ministrado uma média de 10,25h/aula por semestreem disciplinas na graduação, turmas 

formadas com estudantes do Curso de Licenciatura em Química ofertado pelo Departamento de 

Química e não tendo ministrado carga-horária inferior a 8 h/aula em nenhum dos semestres 

mencionados. Nos semestres 2021/1, 2021/2 e 2022/1 a docente ministrou média de 5,3 h/aula 

pelo Programa de Pós-graduação em Educação: conhecimento e inclusão social. 

 A docente desenvolve atividade de pesquisa na área de Ensino de Química, é 

coordenadora do grupo de pesquisa ECoAR e integra o grupo de pesquisa Reagir. Ambos os 

grupos contam com a participação de outras docentes do DQ/UFMG.  A professora Stefannie 

coordena 3 projetos de pesquisa financiados (CNPq, FAPEMIG e PRPq) e tem orientado alunos 

de iniciação científica,Trabalho de Conclusão de Curso de graduação, e Trabalho de Conclusão 

de Curso no Curso de Especialização em Educação em Ciências, além de estudantes de 

mestrado no Programa de Pós-Graduação em Educação: Conhecimento e inclusão social, da 

Faculdade de Educação da UFMG.  

 Suas atividades de pesquisa resultaram na publicação de 5 (cinco) artigos científicos em 

2021 em periódicos de relevância na área de Ensino em Química, incluindo um artigo no 

periódico de circulação internacional “Research in Science Education” (fator de impacto: 

2,469). Também atuou como parecerista em periódicos de circulação nacional e foi editora 

associada da Revista Brasileirade Pesquisa em Educação em Ciências. 

 A professora Stefannie Ibraim está envolvida em atividades de extensão pelo 

departamento de Química, integrando a equipe do projeto de divulgação científica Química Faz 

Bem e, destaca-se, coordenou, juntamente com a docente Roberta Guimarães Côrrea, o 

“Programa Residência Pedagógica (PRP) de Química” entre dezembro de 2020 e março de 

2022, quando o programa foi concluído. 

 Além das atividades relatadas, a professora Stefannie também participou de bancas de 

Trabalhos de Conclusão de Curso, qualificações de doutorado e defesa de tese; e contribuiu em 

atividades administrativas, sendo membro titular da Comissão de Biblioteca do Departamento 

de Química desde julho de 2021, com mandato de 2 (dois) anos. 

 

 

 

 

 



Parecer 

A partir da análise dos documentos apresentados, constata-se que a professora Stefannie 

Ibraim, durante seus primeiros 18 meses de exercício, demonstrou atuação relevante e 

satisfatória em atividades de ensino, pesquisa e extensão, tendo também atuado em atividades 

administrativas no Departamento de Química.  

Deve-se destacar que, a despeito das dificuldades e limitações impostas pelo regime 

excepcional de pandemia durante o período de atividades analisado, a professora foi capaz de 

realizar atividades de pesquisa e de orientação de modo satisfatório. Ademais, a coordenação de 

projetos de pesquisa e extensão, criação de grupo de pesquisa e captação de recursos alcançada 

pela docente avaliada sugerem capacidade de iniciativa, dedicação e comprometimento com 

suas atividades profissionais.  

Por meio de entrevista com a professora avaliada, esta comissão avalia que um maior 

conhecimento acerca do Departamento de Química e também das demandas e desafios 

pertinentes a este poderá ser útil para nortear as atividades da docente e contribuir para uma 

maior integração com os demais docentes do Departamento. 

Pelo exposto, a professora Stefannie de Sá Ibraim atesta seu exercício nas suas 

atribuições em atividades de ensino, pesquisa e extensão de forma plena e satisfatória de 

desempenhado ações esperadas pela sua função docente no Departamento de Química da 

UFMG.  

Desta forma, s.m.j, esta comissão indica ser favorável à aprovação do relatório de 

avaliação parcial do Estágio Probatória da docente Stefannie de Sá Ibraim 

 

 

Belo Horizonte, 6 de outubro de 2022. 
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