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REGISTRO DE REUNIÃO – COMFOR
Data: 27/06/2014
Horário: 14h
Local: Sala de reuniões da PROGRAD
Participantes: Carlos Eduardo Rocha Santos, Lidia Pancev Daniel Pereira, Lilian
Menezes, Marcelo Zanotello, Maria Teresa Carthery, Mirian Pacheco Silva Albrecht,
Patrícia Del Nero Velasco, Roque Caiero, Sérgio Henrique Bezerra de Sousa Leal,
Virgínia Cardia Cardoso.
Apoio administrativo: Edna Maria de Oliveira Loureiro
Síntese:
1. Discussão sobre o resultado do GT das Licenciaturas Interdisciplinares. Professora
Virgínia lembrou que no ano passado o COMFOR nomeou um grupo de trabalho para
elaborar um primeiro esboço sobre o curso de Licenciaturas Interdisciplinares. Na
primeira reunião do COMFOR deste ano, enviou este documento aos membros do
Comitê, bem como o resultado do grupo de trabalho do curso de Química, que fez um
estudo sobre o curso proposto. Sugeriu como encaminhamento duas possibilidades: 1ª)
aceitar o curso como uma proposta do COMFOR e encaminhá-la ao ConsUni e
ConsEPE; 2ª) considerando o parecer do curso de Química, solicitar também aos outros
cursos de licenciatura um parecer e promover debates com estes para se chegar a um
parecer final. Professor Marcelo considerou importante que todos os cursos de
licenciatura emitam um parecer, com base no relatório produzido pelo GT. Informou
que a licenciatura em Física aprovou a intenção de criação do curso. Sugeriu estipular o
prazo de um mês para que as licenciaturas se manifestem e criar um novo grupo de
trabalho para compilar os pareceres, revisar o relatório e apresentar o documento final,
no prazo de dois meses. Houve concordância de todos os membros, criando-se o GT
com os professores Roque, Patrícia, Maria Teresa e Marcelo, sob a presidência do
primeiro.
2. Informes sobre os PACTOS – Ensino Médio e Fundamental II. Professora Virgínia
informou que propôs 200 vagas para a UFABC participar do Pacto do Ensino Médio de
2014. É preciso escolher o coordenador, que por enquanto é o professor Daniel
Pansarelli, e aprovar a participação da UFABC no programa e o edital para seleção do
coordenador. Professora Mirian repassou os informes da reunião que participou em
Brasília. Nesta reunião foi feita uma apresentação sobre o Pacto do Ensino Médio. O
Pacto do Ensino Fundamental ainda não está planejado. Foi solicitado aos participantes

que buscassem propostas de forma e conteúdo em suas instituições e levassem para a
próxima reunião. Levantou a questão de como lidar com o tempo das políticas públicas
do MEC. Falou sobre a cobrança em relação à verba destinada à UFABC e pediu
sugestões de como utilizá-la. O MEC sugeriu realização de seminários.
3. Aprovação da participação da UFABC no Pacto Nacional pelo Fortalecimento do
Ensino Médio 2014. Professora Virgínia colocou o item em votação, sendo aprovado
por unanimidade.
4. Aprovação de atas anteriores. Item prorrogado para a próxima reunião.
5. Aprovação do calendário de reuniões. Professora Virgínia propôs as seguintes datas:
21/07, 18/08 e 08/09, no horário de 10 às 12 horas. O calendário foi aprovado por
unanimidade.
6. Aprovação do edital de seleção para coordenação do PACTO do Ensino Médio 2014.
Professora Virgínia informou que foi feita uma consulta prévia sobre o interesse em se
candidatar ao cargo, sendo que dez pessoas se manifestaram. O Reitor deverá escolher o
coordenador. Professora Virgínia e as servidoras Lilian e Virgínia Slivar elaboraram o
edital, baseado na portaria que institui o Pacto. Os critérios de seleção são os mesmos da
portaria. Apresentou o edital. Após algumas sugestões de alteração, o documento foi
aprovado por unanimidade.
7. Nomeação dos membros suplentes para PROEX, PROPG e PROGRAD. Professora
Virgínia informou os nomes dos servidores que foram indicados como suplentes: Lilian
Menezes, da PROEX, Professora Maísa Helena Altarugio, da PROPG, e Virgínia de
Sousa Slivar, da PROGRAD. Os nomes serão encaminhados à Reitoria para emissão de
uma nova portaria.
8. Cursos apresentados à SEB e SECADI – planejamento de 2014: fundação de apoio.
Professora Virgínia apresentou o planejamento de 2014. Cursos ligados à SEB: para o
Pacto do Ensino Fundamental II, foram destinadas 500 vagas, com o valor de 300 mil
reais. Para o Pacto do Ensino Médio, também 500 vagas, com o valor de 199 mil reais.
Para o Pró-Conselho, 200 vagas, com o valor de 500 mil reais. Cursos ligados à
SECADI: Gênero e Diversidade na Escola, 500 vagas, com o valor de 552.600 reais.
Educação em Direitos Humanos, 500 vagas, valor de 552.600 reais. O planejamento foi
aprovado por unanimidade.
9. Aprovação para efeito da PLOA para Planejamento de 2015 – SISFOR. Professora
Virgínia apresentou o planejamento de 2015, com uma lista de cursos propostos pelos
professores da UFABC que manifestaram interesse em oferecê-los. O total de vagas
para todos os cursos é de 3.690. Como não havia mais quórum, a votação do
planejamento foi adiada para a próxima reunião.
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