
Belo Horizonte, 13 de dezembro de 2022 

À Câmara do Departamento de Química ICEX-UFMG 

 

Prezados, 

 

Anterior a minha contratação no Departamento de Química (DQ) da Universidade 

Federal de Minas Gerais (UFMG), eu era docente na Universidade de Brasília (UnB) e atuava 

como membro externo no Programa de Pós-graduação em Educação (PPGE): Conhecimento e 

Inclusão Social da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais. 

Considerando a contratação na UFMG e a oferta de vaga na seleção de 2020 (anterior a minha 

contratação), o meu vínculo com o programa foi atualizado para professor colaborador. 

Atualmente, há interesse do programa e da minha parte em manter este vínculo e atualizá-lo 

para a posição de permanente. Por essa razão, venho por meio deste solicitar junto à câmara a 

anuência para continuar atuando no PPGE, especificamente, orientando e ministrando 

disciplinas na linha de Educação e Ciências.  

Especificamente, o programa mencionado e, em especial, os professores atuantes da 

linha de pesquisa de Educação e Ciência têm sido responsáveis pela publicação de trabalhos de 

relevância e para o avanço das pesquisas em Educação no Brasil. Dessa forma, do ponto de vista 

da minha formação, a permanência no programa é uma significativa oportunidade de 

aprendizagem, estabelecimento de parcerias e crescimento profissional. Além disso, 

considerando a formação dos alunos no Departamento de Química, a minha atuação em uma 

linha específica de Educação e Ciências representa mais uma oportunidade de seguir a carreira 

acadêmica a partir de estudos relacionados à Educação em Ciências e Ensino de Química. Sendo 

assim, entendo que este seja mais um caminho para fortalecer a pesquisa em Educação em 

Ciências/Química no Departamento de Química.  

Saliento que o PPGE tem por exigência que o professor credenciado ministre uma 

disciplina em período de dois anos. Porém, estou ciente que tal carga horária não será 

contabilizada nos encargos didáticos assumidos no DQ. Entendo que este seja um ônus a ser 

assumido em prol da possibilidade de contribuir para a formação humana e profissionais de 

novos pesquisadores e ampliação da pesquisa em Educação em Ciências. Além disso, ressalto 

que o envolvimento em disciplinas da pós-graduação pode contribuir para as discussões 

realizadas em disciplinas da graduação específicas para a formação de professores, visto que os 

temas se correlacionam. 



Por fim, se aceito este pedido, peço que também me autorizem a ministrar a disciplina 

FAE925 - Processos e Discursos Educacionais III: Conhecimento e Análise da Literatura de 

Pesquisa na Área de Educação em Ciências, a ser ofertada no primeiro semestre de 2023. Nesta 

disciplina, são abordados aspectos relacionados com a constituição da pesquisa na área em 

Educação em Ciências, procedimentos básicos para a constituição de revisão bibliográfica e 

elementos relativos à fundamentação teórica de problemas de pesquisa. A carga horária 

prevista é de 4h semanais, sendo a oferta um único dia da semana. Enfatizo que tal disciplina 

não será recorrentemente ofertada por mim, pois, como mencionado, a exigência para o 

credenciamento é que o professor oferte apenas uma disciplina no período de dois anos. 

Somado a isso, sinalizo que a oferta de tal disciplina não terá impacto sobre a carga horária 

assumida no Departamento de Química para o semestre letivo de 2023/1.  

Me coloco à disposição para a prestação de possíveis esclarecimentos adicionais que se 

fizerem necessários. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Stefannie de Sá Ibraim 
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