
Para: Prof. Dr. Luiz Cláudio de Almeida Barbosa 

Chefe do Departamento de Química do Instituto de Ciências Exatas da UFMG 

 

Assunto: Pedido de anuência e apresentação de justificativa para ingresso no Programa 

de Mestrado Profissional Educação e Docência, Promestre, ofertado pela Faculdade de 

Educação (FaE) – Site do programa: https://promestre.fae.ufmg.br/  

 

 

Prezado Chefe, 

Venho, por meio deste documento, solicitar e justificar meu interesse em ingressar no 

Programa de Mestrado Profissional Educação e Docência ofertado pela Faculdade de 

Educação (FaE). A missão do programa é contribuir na melhoria da educação brasileira, 

em especial da rede pública de ensino da educação básica, com produção de 

conhecimentos e aprimoramento de profissionais da educação. Dentro do programa, na 

Linha de Ensino de Ciências, tem-se como foco os estudos sobre metodologias e 

abordagens para o ensino ciências e formação inicial e continuada de professores. Com 

esses objetivos, o Promestre vem contribuindo para a formação de professores de 

Química, inclusive, muitos são egressos do curso de Licenciatura em Química do nosso 

departamento. 

Nesse contexto, considerando o meu interesse em contribuir para a formação de 

professores de ciências, mais especificamente para formação continuada dos mesmos e 

considerando a importância de desenvolver pesquisas de qualidade, vejo como positiva 

a minha inserção no Promestre. Além disso, a inserção no programa mencionado 

também terá um impacto positivo nas minhas atividades dentro do Departamento de 

Química (DQ). O desenvolvimento de pesquisas junto a professores da Educação Básica 

poderá trazer contribuições e novas reflexões para o nosso curso de licenciatura em 

Química, além de oportunizar um contato mais consistente com a Educação Básica, 

campo de atuação profissional dos professores de Química formados no DQ. Além disso, 

o desenvolvimento de pesquisas, em nível de mestrado, contribuirá de forma relevante 

para o meu desenvolvimento profissional como professora e pesquisadora da área de 

Educação em Ciências.  

https://promestre.fae.ufmg.br/


Porém, é importante ressaltar que o credenciamento no Promestre não impactará o 

desenvolvimento das minhas atividades no DQ, visto que o programa, considerando 

encargos didáticos, exige que o professor credenciado ministre apenas uma disciplina 

por ano.  

 

Por fim, coloco-me à disposição para maiores esclarecimentos. 

Desde já agradeço a atenção. 

 

 

 

Roberta Guimarães Corrêa 
Professora Adjunta do DQ/ICEx UFMG 

robertacorrea@ufmg.br 


