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REGISTRO DE REUNIÃO – COMFOR 

 

Data: 06/10/2014 

Horário: 14h 

Local: Sala R-605-1 – Bloco A 

Participantes: Carlos Eduardo Rocha Santos, Fernando Luiz Cássio, Lidia Pancev Daniel 

Pereira, Lúcia Regina Horta Rodrigues Franco, Marcelo Zanotello, Maria Teresa Carthery, 

Mirian Pacheco Silva Albrecht, Patrícia Del Nero Velasco, Virgínia Cardia Cardoso. 

Apoio administrativo: Edna Maria de Oliveira Loureiro e Mayara Rodrigues. 

 

Síntese: 

 

1. Aprovação do calendário de reuniões do COMFOR. Foram aprovadas as datas: 20/10, 17/11 e 

15/12/2014, no horário de 14h. 

2. Visita do Reitor ao COMFOR. Professora Virgínia informou sobre o interesse do Reitor em 

visitar o COMFOR. Sugeriu convidá-lo para a reunião do dia 20/10, durante a qual seria 

apresentada a proposta do curso de Licenciatura Interdisciplinar. Professor Marcelo Zanotello 

concordou, informando que a primeira redação do parecer deve ser finalizada nesta semana. O 

GT terminou suas reuniões regulares, restando uma ou duas reuniões para discutir a versão final 

do documento. 

3. Ata da reunião do dia 25 de agosto de 2014. Professora Mirian solicitou alterar a redação do 

item 7, onde consta que a professora indicada como representante da Licenciatura em Biologia 

não poderá ser nomeada para o GT. O texto foi alterado, ficando com a seguinte redação: “a 

professora Patrícia Sessa será nomeada oportunamente, por meio de portaria”. Professora 

Virgínia colocou o documento em votação, sendo aprovado com três abstenções. 

4. Notícias do Pacto do Ensino Médio e dos outros cursos do planejamento de 2014. Professora 

Virgínia informou que o coordenador do Pacto é o professor Evonir Albrecht. Este já compôs 

sua equipe, selecionando por meio de edital os professores formadores. Possui também uma 

coordenadora adjunta, professora Regina Helena de Oliveira Lino Franchi. O professor Evonir 

precisa enviar ao MEC seu planejamento para aprovação. Há uma demanda de quase três mil 

professores da região do ABC para participarem do curso, os quais serão inscritos por meio da 

Secretaria Estadual de Educação. A USP, UNESP, UNICAMP, UFABC e UFSCAR se 

dispuseram a oferecer o curso. Para as três primeiras instituições o recurso é repassado para a 

Secretaria Estadual de Educação, porém não foi repassado. Com isto, o Secretário Estadual 

ordenou suspender o curso nestas instituições. Assim, as duas últimas instituições também 

tiveram de suspender, porque o coordenador não consegue fechar o planejamento sem a 

autorização da Secretaria. O prazo para encaminhar a documentação para a fundação de apoio 

fazer a gestão da verba era até 30 de setembro. Está-se aguardando uma solução para o caso.



 

 

5. Inserção  do curso da Profa. Maria Teresa Carthery no planejamento.  Professora Virgínia 

informou que o MEC reabriu uma segunda fase do planejamento de 2014, para utilizar a verba 

restante dos cursos reprovados ou não propostos e alocar em outros cursos. A verba para o Pacto, 

que era de 300 mil reais, passou a 900 mil reais. Informou ter inserido um curso de extensão, a 

ser oferecido pela professora Maria Teresa. Esta falou sobre o curso, chamado “Neurociências e 

Educação: desmistificando o cérebro”, o qual oferece juntamente com a professora Paula Tiba. 

Apresentou a proposta. Professora Virgínia informou que o curso seria custeado pela Prefeitura 

de São Paulo, sendo necessárias apenas as bolsas relacionadas ao processo de formação. Porém 

recebeu um e-mail informando que cursos não constantes do catálogo não receberão bolsa. 

Apresentou o sistema SISFOR, informando os cursos que receberam verba. Professora Teresa 

concordou em enviar o planejamento do curso, mesmo se não receber as bolsas, continuando na 

modalidade de extensão. Professora Virgínia colocou a proposta do curso em votação, sendo 

aprovada por unanimidade. O curso terá como coordenadora a professora Maria Teresa Carthery. 

O planejamento deverá ser enviado até o dia 10 de outubro. 

6. Aprovação dos nomes dos coordenadores de cursos para o planejamento de 2015. Professora 

Virgínia apresentou os nomes indicados para coordenar os cursos da SECADI: Luís Roberto de 

Paula, para o curso de “Culturas e Histórias dos Povos Indígenas”, Natalia Pirani Ghilardi Lopes, 

para o curso de “Educação Ambiental”, ambos de aperfeiçoamento, Francisco de Assis Comaru, 

para o curso de especialização em “Educação Ambiental com Ênfase em Espaços Educadores 

Sustentáveis”, Ricardo de Sousa Moretti, para o curso de extensão em “Educação Ambiental 

Dimensões da Sustentabilidade na Escola”, Ana Maria Dietrich, para o curso de especialização 

em “Educação em Direitos Humanos”, modalidade EaD, Luiz Fernando Barrére Martin, para o 

curso de extensão em “Educação em Direitos Humanos”, modalidade presencial, e Andrea Paula 

dos Santos Oliveira Kamensky, para o curso de especialização em “Gênero e Diversidade na 

Escola”. Sugeriu convocar os referidos professores para uma reunião, para explicar-lhes sobre o 

planejamento. Colocou em votação os nomes indicados, sendo aprovados por unanimidade. Em 

seguida apresentou os nomes indicados para coordenar os cursos da SEB: Mario Minami, para o 

curso de extensão em “Educação na Cultura Digital”, João Rodrigo Santos da Silva, para o curso 

de extensão em “Formação Continuada de Professores do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental”, 

e Mirian Pacheco Silva Albrecht, para o curso de extensão em “Juventudes, Sexualidades e 

Prevenção das DST/AIDS”. Não há indicação se os cursos são em EaD ou presenciais, portanto 

ficará a critério de cada coordenador. Colocou em votação os nomes indicados, sendo aprovados 

por unanimidade.  

7. Reabertura do edital para coordenação de curso do planejamento de 2015. Professora Virgínia 

informou haver cursos para os quais não houve manifestação de interesse em oferecê-los. 

Perguntou sobre a possibilidade de abrir novo edital para seleção de coordenadores para estes 

cursos. Os cursos da SECADI são: “Docência na Socioeducação”, “Educação Ambiental: 

Escolas Sustentáveis e Com-Vidas”, extensão, “Educação em Direitos Humanos”, 

especialização, “Escola que Protege”, extensão, “Gênero e Diversidade na Escola”, em todas as 

modalidades, “Gestão em Políticas Públicas”, aperfeiçoamento em EaD e presencial. Apresentou 

também os cursos que não foram preenchidos, pela SEB: “Escola de Gestores”, “Pacto do 

Ensino Médio”, aperfeiçoamento, e “Proposta Curricular e Metodologia da Educação Integral”, 

aperfeiçoamento. Os membros do Comitê manifestaram-se favoráveis à reabertura do edital para 

os cursos da SECADI e da SEB. 

8. Desdobramentos do seminário sobre Novos Cursos. Professora Virgínia informou ter feito 

uma apresentação no seminário, com as informações fornecidas pelos professores Roque Caiero 



 

 

e Marcelo Zanotello. Participou de duas reuniões pós-seminário para avaliação do mesmo. O 

Reitor não se manifestou favorável ao ingresso na UFABC em separado, por meio da 

Licenciatura Interdiciplinar. Os professores Sidney Jard e Dácio Matheus propuseram o curso de 

Pedagogia, agregado à Licenciatura Interdisciplinar. O curso seria pós-LI ou o próprio curso de 

ingresso. Os membros do Comitê sugeriram debater o assunto durante a visita do Reitor ao 

COMFOR. Professora Virgínia comentou sobre o apoio por parte dos diretores de centro e pró-

reitores à proposta da LI.  

 

 

  


