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Ata nº 005/2016/Ordinária/COMFOR 

 

Ata da V Reunião Ordinária do Comitê Gestor Institucional de Formação Inicial e Continuada de 1 
Profissionais do Magistério da Educação Básica (COMFOR), convocada para as catorze horas 2 
do dia 19 de setembro de dois mil e dezesseis, na sala 302-3 do Bloco A da Universidade Federal 3 
do ABC (UFABC), sita à Avenida dos Estados, 5001, Santo André, SP. A reunião foi presidida 4 
pela Presidente do COMFOR-UFABC, professora Virgínia Cardia Cardoso, e contou com a 5 
presença dos seguintes membros: Breno Arsioli Moura, Representante do curso de Licenciatura 6 
em Física; Carla Lopes Rodriguez, Representante da Universidade Aberta do Brasil (UAB); 7 
Francisco José Brabo Bezerra, Representante do curso de Licenciatura em Matemática; Jeferson 8 
Cassiano, Representante do Mestrado Profissional em Matemática; Lídia Pancev Daniel Pereira, 9 
Representante da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (Proec); Lúcio Campos Costa, 10 
Representante do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid); Marcelo 11 
Oliveira da Costa Pires, Representante do Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física; 12 
Marcelo Zanotello, Representante da Pós-Graduação em Ensino, História e Filosofia das 13 
Ciências e Matemática; Nelson Studart, Representante da Pró-Reitoria de Pós-Graduação 14 
(Propg); Rafael Cava Mori, Representante do curso de Licenciatura em Química e Silvio Ricardo 15 
Gomes Carneiro, Representante do curso de Licenciatura em Filosofia. Apoio administrativo: 16 
Edna Maria de Oliveira Loureiro. Professora Virgínia cumprimentou a todos e iniciou a sessão 17 
às catorze horas e oito minutos. Informes da Presidente: Professora Virgínia se apresentou, 18 
bem como aos novos membros do COMFOR. Informou que as reuniões ocorrem, 19 
ordinariamente, uma vez por mês. O objetivo principal da presente reunião é apresentar o 20 
COMFOR. Discussão: 1) Calendário de reuniões para 2016-2. Propôs as seguintes datas para as 21 
próximas reuniões: 17 de outubro, 7 de novembro e 12 de dezembro, no horário de 14h às 16h. O 22 
calendário proposto foi aprovado por unanimidade. 2) Escolha do vice-coordenador do 23 
COMFOR (2016-2018). Explicou tratar-se de uma nova função no Comitê, importante para 24 
quando o coordenador precisar se ausentar e para auxiliá-lo nos trabalhos. Perguntou quem teria 25 
disponibilidade para assumir a função. Lídia sugeriu consultar a servidora Lilian Menezes, 26 
representante titular da Proec no COMFOR, sobre sua disponibilidade. Professora Virgínia 27 
acrescentou que irá consultar também os outros membros não presentes nesta reunião. 3) 28 
Apresentação do COMFOR. Fez a apresentação do histórico do COMFOR na UFABC: a sigla 29 
COMFOR significa Comitê Gestor Institucional de Formação Inicial e Continuada de 30 
Profissionais do Magistério da Educação Básica. O comitê existe em todas as instituições 31 
federais. O objetivo inicial era apoiar a Política Nacional de Formação de Profissionais do 32 
Magistério da Educação Básica (PONAFOR), que foi substituída pelo Decreto nº 8.752, de 9 de 33 
maio de 2016, visando ao cumprimento das metas 15 e 16 do Plano Nacional de Educação. 34 
Objetivou-se criar uma rede de instituições de ensino superior, que pudesse realizar essa política 35 
de formação, em coerência com diretrizes nacionais (CNE), BNCC, SINAES, programas e ações 36 
implementados pelo MEC, pelos Estados, Distrito Federal e Municípios. Criou-se então a Rede 37 
Nacional de Formação Continuada dos Profissionais do Magistério da Educação Básica Pública 38 
(RENAFORM), envolvendo todas as secretarias do MEC e instituições de ensino superior na 39 
esfera federal, além das instituições comunitárias sem fins lucrativos. Estas últimas acabaram por 40 
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não participar. Essa rede seria organizada pelo Comitê Gestor da Política Nacional de Formação 41 
Inicial e Continuada de Profissionais da Educação Básica (CONAFOR), responsável pela 42 
formulação, coordenação e avaliação das ações e programas do Ministério da Educação (MEC), 43 
da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e do Fundo 44 
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), no âmbito da Política Nacional de 45 
Formação de Profissionais da Educação Básica (PONAFOR). Essa articulação das instituições 46 
federais deveria ser feita dentro de cada estado, no Fórum Estadual Permanente de Apoio à 47 
Formação Docente (FEPAD). Porém, no Estado de São Paulo, não funcionou, porque a 48 
Secretaria Estadual de Educação não aceitou. O COMFOR foi criado pela Resolução do MEC nº 49 
1, de 17 de agosto de 2011. Leu a normativa sobre a criação do Comitê. Apresentou a atual 50 
composição do COMFOR, para a gestão 2016-2018, constituída pela Portaria da Reitoria nº 357, 51 
de 30/08/2016. Apresentou o fluxo da RENAFORM, que funcionou durante um ano, a dinâmica 52 
operacional, o catálogo de cursos SEB-SECADI e as principais realizações até o momento. Uma 53 
das realizações foi o oferecimento dos cursos de aperfeiçoamento em EaD, para a Secretaria 54 
Municipal de Direitos Humanos de São Paulo: “Educação em Direitos Humanos” e “Gênero e 55 
Diversidade na Escola”. Tentativas de oferecimento: “Pacto Nacional do Ensino Médio”, 56 
“Neurociência e Educação” e “Formação para Gestores da Educação Básica”. Não foi possível 57 
oferecer estes três cursos. Há representantes da UFABC no FEPAD de São Paulo, no Fórum 58 
Municipal de Educação de Santo André, de São Bernardo do Campo e de Mauá e no GT 59 
Educação do Consórcio Intermunicipal do ABC. Informou sobre os eventos realizados: 60 
Conferência Regional de Educação – Consórcio Intermunicipal do ABC, Discussão sobre a Base 61 
Nacional Comum Curricular – UFABC (4 encontros) e Apresentação das LIs no Simpósio de 62 
Novos Cursos da UFABC. Apresentou a organização da implantação das Licenciaturas 63 
Interdisciplinares. Outras realizações: site do COMFOR (em construção), Regimento Interno e 64 
GT para participar do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD). Encaminhamentos dos 65 
cursos: revisão dos projetos propostos das Licenciaturas Interdisciplinares, de acordo com as 66 
sugestões da banca de avaliação; prestação de contas dos cursos da SECADI; disseminar as 67 
informações à comunidade da UFABC/ cadastro de coordenadores de cursos/ levantar as 68 
demandas (prefeituras, Estado, UFABC); estreitar o relacionamento entre UFABC e secretarias 69 
estadual e municipais de educação. Lídia considerou importante estreitar o relacionamento entre 70 
a UFABC e as prefeituras e fazer levantamento de demandas. A partir do próximo ano, com as 71 
novas gestões nas prefeituras, estas contactam a Universidade para o oferecimento de cursos de 72 
capacitação na área de educação. A Reitoria contacta a Proec. Há boa vontade por parte dos 73 
professores da Universidade, mas muitos deles não têm experiência na área de formação de 74 
professores. Seria interessante o diálogo entre Proec e COMFOR sobre essas parcerias com as 75 
prefeituras. Professor Nelson informou ter trabalhado por algum tempo com formação de 76 
professores. Comentou sobre os problemas com a UAB e todas as burocracias enfrentadas. 77 
Professor Silvio perguntou sobre o convênio da UFABC com o Sabina. Lídia informou que, 78 
dentro da UFABC, já está tudo encaminhado. Estão aguardando a assinatura do convênio. 79 
Ressaltou ser um excelente lugar para desenvolvimento de projetos e capacitação de professores. 80 
Professor Lúcio perguntou se os cursos de extensão poderiam fazer parte do catálogo. Lídia 81 
respondeu afirmativamente. Professor Marcelo informou que é só procurar a Diretoria de Ensino 82 
da região de Santo André. Já houve um pedido de parceria por parte desta Diretoria. Em 2013, 83 
por iniciativa própria, ofereceu formação para professores de Física. Quem quiser oferecer 84 
cursos de formação continuada deve entrar em contado com a Diretoria. Professora Virgínia 85 
alertou que, para oferecer cursos pela UFABC, é preciso cuidado com a questão da carga horária. 86 



 

Lídia acrescentou que pode ser uma iniciativa individual ou do COMFOR. Professora Virgínia 87 
perguntou se poderiam abrir um edital para propostas de cursos. Professor Breno sugeriu uma 88 
consulta pública. Lídia esclareceu que a orientação recebida pela Proec é, a cada proposta de 89 
curso, perguntar se o professor quer utilizar o curso para carga didática. Em caso afirmativo, será 90 
informado ao centro que o professor tem uma proposta e pretende utilizar para carga didática. 91 
Informou que acabou de ser lançado o registro de ações de extensão sem o apoio da Proec, e irá 92 
impactar na progressão dos docentes. Sugeriu pensar na possibilidade de alguns cursos a 93 
distância. Esgotados os assuntos da pauta, professora Virgínia encerrou a sessão às quinze horas 94 
e cinquenta minutos, da qual eu, Edna Maria de Oliveira Loureiro, Assistente em Administração, 95 
lavrei esta ata, aprovada pela Presidente do COMFOR-UFABC, professora Virgínia Cardia 96 
Cardoso, e pelos demais presentes à sessão. 97 
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