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REGISTRO DE REUNIÃO – COMFOR
Data: 25/08/2014
Horário: 10h
Local: Sala 004-0 – Bloco A
Participantes: Carlos Eduardo Rocha Santos, Fernando Luiz Cássio, Maisa Helena Altarugio,
Marcelo Zanotello, Maria Isabel M. Vendramini Delcolli, Patrícia Del Nero Velasco, Virgínia
Cardia Cardoso.
Apoio administrativo: Edna Maria de Oliveira Loureiro e Mayara Rodrigues.
Síntese:
1. Mudança de data da próxima reunião do COMFOR. Professora Virgínia informou que a
próxima reunião seria no dia 8 de setembro, última semana de aula. Sugeriu transferir para a
primeira semana do terceiro quadrimestre. Houve concordância de todos.
2. Notícias do Pacto do Ensino Médio 2014. Foi escolhido como coordenador do Pacto o
Professor Evonir Albrecht. O referido professor já assumiu o cargo e iniciou as atividades. O
programa está articulado com outras universidades do Estado de São Paulo. As universidades
estaduais já montaram suas equipes e estão começando a formação. Porém estas universidades
ainda não receberam recursos, porque o processo de repasse de recurso do Governo Federal para
o Estadual é complicado. Professor Evonir publicará em breve os editais para seleção de sua
equipe.
3. Notícias sobre os cursos da SECADI para 2014. As professoras Andrea Paula dos Santos e
Ana Maria Dietrich já tiveram seus planejamentos aprovados. A professora Andrea iria oferecer
o curso este ano, e a professora Ana Maria em 2015. Porém a prefeitura de São Paulo pediu que
os dois cursos fossem oferecidos no próximo ano, por causa da reposição do calendário escolar,
em virtude da greve dos professores municipais. A UFABC irá repassar a verba para ser
administrada pela FUNDEP. Assim poderá ser utilizada em 2015. Resta saber se as bolsas
também poderão ser utilizadas no próximo ano. A professora Andrea já está com os editais
prontos para montar sua equipe.
4. Projeto da LOA para 2015. Foi feito um planejamento para 3.600 vagas. A verba total
destinada foi de 2.825.000. Esta foi a previsão da LOA, que poderá ser reduzida pela metade. O
valor de 1.800.000 vem da SEB e 969.000 da SECADI. A previsão anterior da LOA era de
4.000.000. Acredita que a verba destinada será suficiente para os cursos a serem oferecidos, mas
não para todos os previstos. Talvez seja necessária uma seleção.
5. Discussão e aprovação dos editais para coordenador dos cursos SEB e SECADI 2015.
Discutiu-se nas reuniões anteriores a proposta do lançamento de editais para a escolha dos
coordenadores dos cursos de 2015. Os servidores Carlos e Virgínia Slivar elaboraram uma

minuta de edital para os cursos da SEB e da SECADI. Foram elaborados dois editais separados,
porque na SEB há as figuras do coordenador geral e do coordenador adjunto, e na SECADI
apenas o coordenador adjunto. É preciso ficar claro no edital que o coordenador irá montar uma
proposta de curso e o MEC fará a avaliação. Caso o MEC não aprove o curso, o coordenador não
receberá a bolsa. Carlos apresentou os editais. Após algumas sugestões de alteração, professora
Virgínia informou que enviará a nova versão aos membros, para que emitam suas opiniões por email, e os editais possam ser publicados.
6. Prazos dos cursos. Alguns cursos desse planejamento são de especialização. Eles só podem ser
oferecidos se forem autorizados pelo ConsUni e ConsEPE. Sugeriu encaminhar a proposta ao
ConsUni de imediato, para dar tempo de entrar na pauta da próxima reunião. Maria Isabel
lembrou que é preciso passar em duas reuniões de cada conselho. As propostas dos cursos de
extensão e aperfeiçoamento não precisam ser aprovadas por estes conselhos, pois já passaram
pelo Conselho de Extensão.
7. Inscrição da proposta das LI no seminário da reitoria sobre novos cursos. Professora Mirian
havia indicado um representante da Licenciatura em Biologia para participar da discussão sobre
o assunto. A professora Patrícia Sessa será nomeada oportunamente, por meio de portaria.
Professor Marcelo informou sobre o andamento do trabalho, o qual está caminhando bem. É uma
questão de tempo para organizar os documentos e encaminhar a proposta para aprovação do
COMFOR. Professora Virgínia informou que o período de inscrições para o seminário é de 25 a
29 de agosto e o seminário ocorrerá no dia 8 de setembro, no qual será apresentada a proposta
das LI. Solicitou a presença dos membros do COMFOR.
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