
Belo Horizonte, 13 de dezembro de 2022 

 

À Câmara do Departamento de Química ICEX-UFMG 

 

Prezados, 

Venho por meio deste solicitar junto à câmara departamental que ao avaliarem a minha 

planilha de desempenho referente ao ano de 2022, apresentada com a finalidade de progressão 

funcional, considerem as seguintes particularidades: 

1. O item I.3 diz respeito a coorientações de mestrado e doutorado apenas no Programa 

de Pós-graduação em Química. Entretanto, solicito que reconheçam o fato de que no 

último ano fui responsável pela coorientação do trabalho de mestrado do aluno 

Henrique Moraes Cardoso no Programa de Pós-Graduação em Educação:  

Conhecimento e inclusão social - Faculdade de Educação/UFMG. Isto porque, em 

termos de trabalho, envolvimento na pesquisa e formação humana, indiferente do 

programa de origem, a coorientação implica na mesma dedicação e empenho de 

esforços.  

Se o meu pedido for atendido, isso resultará na consideração de 5 pontos na parte A. 

 

2. No item I.4, são contabilizadas as orientações de iniciação científica registradas na 

PRPQ. Porém, nos últimos dois anos, tive 4 alunos de iniciação científica que tiverem as 

bolsas custeadas por projeto financiado pelo CNPq, não envolvendo a PRPQ. Dessa 

forma, peço que reconheçam também essas 4 orientações, pois o trabalho desenvolvido 

é análogo às orientações registradas na PRPQ.  

Além disso, solicito que sejam consideradas as 8 orientações realizadas no Curso de 

Especialização em Educação em Ciências (CECi) oferecido pelo Centro de Ensino de 

Ciências e Matemática de Minas Gerais. Saliento que tais orientações foram aprovadas 

pela câmara departamental e representam um trabalho equivalente as orientações de 

trabalho de conclusão de curso.   

Se o meu pedido for atendido, isso resultará na consideração de 60 pontos na parte A. 

 

3. No que diz respeito a parte B, o critério adotado é ‘periódico indexado com fator de 

impacto igual ou maior que 1,0 ou patente concedida’. Infelizmente, os periódicos na 



área de Ensino/ Educação, principalmente no contexto nacional, ainda não têm operado 

com a métrica de fator de impacto, como pode ser observado no documento 

disponibilizado pela CAPES, em: Requisitos para apresentação de propostas de cursos 

novos (APCN) (www.gov.br). Isto me impossibilita classificar as minhas publicações 

dentro da métrica estipulada, embora parte dela esteja no estrato A. Entretanto, o 

documento de avaliação quadrienal dos programas da área de Química, disponível em 

Requisitos para apresentação de propostas de cursos novos (APCN) (www.gov.br), 

estabelece um relação entre a classificação dos periódicos nos estratos e seus fatores 

de impacto. Segundo tal documento, na ocasião, os periódicos foram classificados de 

acordo com o seguinte critério: 

 

A1 para periódicos com FI igual ou superior a 4,2;  

A2 para periódicos com FI inferior a 4,2 e igual ou superior a 3,2 

B1 para periódicos com FI inferior a 3,2 e igual ou superior a 2,2;  

B2 para periódicos com FI inferior a 2,2 e igual ou superior a 1,2;  

B3 para periódicos com FI inferior a 1,2 e igual ou superior a 0,7;  

B4 para periódicos com FI inferior a 0,7 e igual ou superior a 0,0. 

 

Na falta de outro parâmetro para conversão entre estrato e fator de impacto, solicito 

que considerem a relação mencionada, e que os meus artigos publicados em periódicos 

pertencentes aos estratos A2 e B1 sejam considerados na parte B da planilha, pois 

correspondem a fator de impacto maior que 1,0. 

Se aceita a solicitação, isso resultará na consideração de 64 pontos na parte B.  

 

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

fizerem necessários. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Stefannie de Sá Ibraim 

https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/Qualis_Educao.pdf
https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/Qualis_Educao.pdf
https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/documentos/avaliacao/copy_of_Consideracoes_Qualis_Periodicos_Qumica_19agosto2016.pdf
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