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Ata da V Reunião Ordinária do Comitê Gestor Institucional de Formação Inicial e Continuada de
Profissionais do Magistério da Educação Básica (COMFOR), convocada para as dezesseis horas do
dia 27 de junho de dois mil e dezessete, na sala 312-2 do Bloco A da Universidade Federal do ABC
(UFABC), sita à Avenida dos Estados, 5001, Santo André, SP. A reunião foi presidida pela
professora Virgínia Cardia Cardoso, Presidente do COMFOR-UFABC, e contou com a presença dos
seguintes membros: Breno Arsioli Moura, Representante do curso de Licenciatura em Física; Carla
Lopes Rodriguez, Representante da Universidade Aberta do Brasil (UAB); Francisco José Brabo
Bezerra, Representante da Licenciatura em Matemática; Jeferson Cassiano, Representante do
Mestrado Profissional em Matemática; Lilian Santos Leite Menezes, Representante da Pró-Reitoria
de Extensão e Cultura (Proec); Meiri Aparecida Gurgel de Campos Miranda, Representante do Curso
de Licenciatura em Ciências Biológicas e do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à
Docência (Pibid); Rafael Cava Mori, Representante do curso de Licenciatura em Química; Silvio
Ricardo Gomes Carneiro, Representante do curso de Licenciatura em Filosofia. Apoio
administrativo: Edna Maria de Oliveira Loureiro. Professora Virgínia cumprimentou a todos e
iniciou a sessão às dezesseis horas e nove minutos. Informes. 1) Curso Gênero e Diversidade na
Escola (GDE). Lembrou que a coordenadora do curso entregou apenas um relatório, correspondente
ao convênio da UFABC com a FUNDEP. Ela não finalizou o segundo, para o sistema do MEC
(SISFOR), alegando falta de dados. Professora Virgínia ficou de elaborar uma CI informando sobre a
cobrança do relatório, tendo sido sugerida a encaminhar o documento à Reitoria. Perguntou aos
membros se estariam de acordo com o encaminhamento. Lilian sugeriu informar às áreas envolvidas,
ACIC, Proec e Prograd, e à Reitoria, solicitando providências. Professora Virgínia apresentou a CI.
Os membros se posicionaram de acordo com o encaminhamento à Reitoria. 2) Curso Educação em
Direitos Humanos (EDH). Professora Virgínia comunicou que o curso terminou para os cursistas. A
vigência do contrato termina dia 30 de junho. Houve uma cerimônia de premiação no dia 10 de
junho, e foi agendada uma segunda etapa do evento, para lançamento de um documentário, a
princípio, para o dia 30 de junho. Devido à greve geral prevista para esta data, o evento foi adiado
para 7 de julho. 3) Professor Silvio comentou sobre o evento de preparação para a Conferência
Nacional de Educação (CONAE). O professor Fernando Cássio foi delegado para a CONAE
estadual. Houve um movimento na Assembleia Legislativa para pressionar o Governo para a
realização do evento. Considerou muito bom o retorno dos movimentos. Em São Bernardo do
Campo foi organizado o Fórum Municipal de Educação, o qual está acompanhando. No dia 5 de
agosto haverá um novo encontro, no campus São Bernardo. 4) Professora Virgínia informou ter
encaminhado novamente a proposta das LI, e o Reitor aceitou pautar o assunto em uma reunião
extraordinária do ConsUni, provavelmente no dia 15 de agosto. Foi aceito um documento único para
as duas licenciaturas interdisciplinares e um para cada licenciatura específica. Solicitou aos
membros, caso conheçam os representantes docentes no ConsUni, que mostrem o projeto e tentem
convencê-los dos benefícios da proposta. Discussão. 1) Aprovação da ata de 30 de maio. Professor
Silvio sugeriu acrescentar os nomes das licenciaturas específicas, na linha 46. Sem mais comentários,
o documento foi aprovado com uma abstenção. 2) Calendário das reuniões do COMFOR. Os
membros optaram por manter as reuniões às terças-feiras, às 16h. A próxima reunião será dia 1º de
agosto. 3) Semana das Licenciaturas. Professora Virgínia havia solicitado aos coordenadores dos
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cursos a indicação de pessoas para comporem o comitê organizador do evento. Formado o comitê,
foi realizada uma reunião no dia 26 de junho para tratar do assunto. A semana do Pibid ocorrerá
conjuntamente. O tema da Semana das Licenciaturas será “Formação de professores, currículo,
interdisciplinaridade e inclusão”. Planeja-se um evento a cada noite, para os dias 9, 10 e 11 de
outubro. Para a primeira noite, está prevista uma mesa-redonda. Para a segunda noite, em São
Bernardo, uma apresentação oral dos alunos que fizeram trabalhos nas disciplinas de prática de
ensino. Para a terceira noite, a mesma apresentação, em Santo André. Para os períodos das tardes,
pretende-se realizar uma exposição interativa. Convidou a todos e solicitou que incentivassem os
alunos a participarem. 4) Outros. Observou que, até o momento, o COMFOR vem se ocupando
apenas dos cursos GDE e EDH. Até a proposta das LI ser discutida no ConsUni, não haverá uma
pauta específica. Solicitou aos membros propostas de outras ações junto às licenciaturas. Professora
Meiri salientou haver outras demandas, destacando o curso de Ciências Biológicas, o qual carece de
maior infraestrutura, como laboratórios de práticas de ensino. Professor Silvio sugeriu que cada
membro levantasse as demandas dos próprios cursos para levar para a próxima reunião. Professor
Rafael manifestou dúvida em relação aos estágios: que intervenções poderia fazer, se seria o
COMFOR um espaço para organizar iniciativas. Professora Virgínia respondeu nunca ter sido
discutido sobre estágios das licenciaturas no COMFOR, mas este poderia ser um espaço de
discussão, pois discute-se tudo o que está relacionado a formação de professores. Na Prograd está
sendo feita uma reformulação da resolução de estágios, que será publicada juntamente com a
reformulação dos estágios dos bacharelados e engenharias. Lilian acrescentou que o COMFOR é um
espaço privilegiado de discussão, tanto das licenciaturas quanto da pós-graduação e extensão, ou
seja, todos que trabalham com formação docente. Todas as licenciaturas sofrem com a questão da
infraestrutura, o que pode ser levado para discussão sobre o que os cursos têm em comum. Há
também a relação com entidades externas, como as secretarias de educação, e também a questão dos
estágios. São três questões que podem ser discutidas tanto nas licenciaturas quanto nos diferentes
níveis: graduação, extensão e pós-graduação. Professor Silvio destacou outro ponto: o PROF.
Professora Meiri solicitou ajuda para divulgação do próximo edital do Pibid, sugerindo que a seleção
de coordenadores seja feita via COMFOR. Informou que o Pibid está organizando oficinas voltadas
para alunos do ensino médio, o “Pibid nas Férias”, para participação de atividades na UFABC. As
inscrições estão abertas. Solicitou ajuda também nesta divulgação. O evento será de 18 a 20 de julho.
Lilian perguntou se havia alguma novidade em relação ao curso de Libras, da Universidade Federal
de Santa Catarina. Professora Virgínia respondeu que ainda não, mas foi informada pelo professor
Dácio Matheus que é preciso que os Centros aprovem uma redução de carga didática para as
professoras de Libras contratadas poderem participar do projeto. Lembrou a proposta feita pela
referida Universidade e assumida pela ProAP, para que a UFABC seja um polo do curso de
graduação em Letras Libras, na modalidade EaD. Esgotados os assuntos da pauta, professora
Virgínia encerrou a sessão às dezessete horas e sete minutos, da qual eu, Edna Maria de Oliveira
Loureiro, Assistente em Administração, lavrei esta ata, aprovada pela Presidente do COMFORUFABC, professora Virgínia Cardia Cardoso, e pelos demais presentes à sessão.
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