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REGISTRO DE REUNIÃO – COMFOR
Data: 15/12/2014
Horário: 14h
Local: Sala R-312-2
Participantes: Carlos Eduardo Rocha Santos, Fernando Luiz Cássio, Lídia Pancev Pereira,
Lúcia Regina Horta Rodrigues Franco, Marcelo Zanotello, Maria Teresa Carthery, Mirian
Pacheco Silva Albrecht, Patrícia Del Nero Velasco, Roque Caiero, Virgínia Cardia Cardoso.
Apoio administrativo: Edna Maria de Oliveira Loureiro.
Síntese:
1. Calendário das reuniões do próximo ano. Professora Virgínia consultou os membros sobre a
disponibilidade de horário para as reuniões do próximo ano. As datas ficaram para ser definidas
posteriormente, de forma a não coincidir com o calendário de reuniões do ConsEPE e do
ConsUni.
2. Apresentação do projeto final das LIs. Professor Marcelo apresentou as alterações feitas pelo
Grupo de Trabalho, baseadas nas sugestões feitas pelo Reitor na reunião anterior, dentre elas, a
de colocar o primeiro quadrimestre comum a todos os ingressantes, criar um único ingresso para
o curso de Licenciaturas Interdisciplinares, e que o aluno tenha um tempo para fazer a opção
pelo curso de Ciências Naturais e Matemática ou pelo curso de Humanidades. As modificações
foram de alteração na matriz e algumas alterações pontuais no texto, por sugestão da
Licenciatura em Matemática. A Licenciatura em Física sugeriu também, no grupo de opção
limitada, acrescentar algumas disciplinas de caráter interdisciplinar. O projeto final foi
submetido à votação, sendo aprovado por unanimidade. Será verificado o próximo trâmite para a
aprovação do curso.
3. Aprovação do planejamento dos cursos e coordenadores do COMFOR para 2015. Professora
Virgínia apresentou uma planilha de alocação de recursos do COMFOR para 2015, com a
estimativa de acordo com a previsão da LOA, para os cursos da SEB e da SECADI. O recurso
para o COMFOR é proveniente apenas da SEB. Apresentou os cursos da SEB e da SECADI,
com seus respectivos coordenadores. Explicou como foi feita a divisão dos recursos. É preciso
estar com a documentação pronta até março de 2015, para envio à fundação de apoio. Um dos
fatores para a divisão dos recursos é o número de vagas de cada curso. Outro fator é a
classificação do curso em extensão, especialização ou aperfeiçoamento, com suas respectivas
durações. Os recursos serão divididos em: pessoa física, material de consumo, obrigações
tributárias, pessoa jurídica e fundação de apoio. Colocou em votação a aprovação dos cursos.
Aprovados por unanimidade.
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4. Encaminhamentos para o próximo ano. Professora Virgínia comentou sobre a constituição de
um GT para elaboração do regimento do COMFOR. Informou também sobre a página do
COMFOR, a qual está sendo estruturada pelo servidor Thiago Barbosa, e pediu sugestões para
alimentá-la. Professor Marcelo propôs também como encaminhamento estabelecer parceria com
a Diretoria de Ensino de Santo André, para realizar formações com os professores desta rede de
ensino. Professora Virgínia propôs realizar eventos, tanto para professores da Educação Básica
como para os da UFABC.
5. Aprovação das atas das reuniões de 06 e 20/10/2014. Sem comentários, as atas foram
aprovadas por unanimidade.
6. Outros assuntos.
Professor Fernando informou que foi aberto concurso para a 7ª vaga de docente do curso de
Licenciatura em Química. Professora Virgínia informou que se forem solicitadas vagas para
professor visitante não altera a cota de vagas de professores em cada curso. Caso algum curso
esteja sobrecarregado em termos de carga horária, pode ser solicitado ao menos um professor
visitante para cada curso.
LIBRAS: o edital para seleção de professor está aberto desde 15 de setembro de 2014, ainda sem
inscritos, e permanecerá aberto até 15 de janeiro de 2015. Será colocado na pauta da próxima
reunião o encaminhamento desta questão.
Professora Mirian parabenizou a professora Virgínia pelo trabalho realizado à frente do
COMFOR durante o ano de 2014.
Professora Virgínia informou ter realizado uma reunião com alguns dos coordenadores dos
cursos recém-aprovados, para informá-los das etapas a serem cumpridas.
Professora Patrícia informou ter recebido doação de livros de disciplinas variadas e poderá
repassá-los a quem tiver interesse.

