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Ata nº 007/2016/Ordinária/COMFOR 

 

Ata da VII Reunião Ordinária do Comitê Gestor Institucional de Formação Inicial e Continuada 1 
de Profissionais do Magistério da Educação Básica (COMFOR), convocada para as catorze 2 
horas do dia 07 de novembro de dois mil e dezesseis, na sala 312-2 do Bloco A da Universidade 3 
Federal do ABC (UFABC), sita à Avenida dos Estados, 5001, Santo André, SP. A reunião foi 4 
presidida pela Presidente do COMFOR-UFABC, professora Virgínia Cardia Cardoso, e contou 5 
com a presença dos seguintes membros: Carla Lopes Rodriguez, Representante da Universidade 6 
Aberta do Brasil (UAB); Jeferson Cassiano, Representante do Mestrado Profissional em 7 
Matemática; Lilian Santos Leite Menezes, Representante da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura 8 
(Proec); Lúcio Campos Costa, Representante do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 9 
Docência (Pibid); Marcelo Zanotello, Representante do curso de Pós-graduação em Ensino, 10 
História e Filosofia das Ciências e Matemática e da ProPG; Meiri Aparecida Gurgel de Campos 11 
Miranda, Representante do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas; Rafael Cava Mori, 12 
Representante do curso de Licenciatura em Química e Silvio Ricardo Gomes Carneiro, 13 
Representante do curso de Licenciatura em Filosofia. Apoio administrativo: Edna Maria de 14 
Oliveira Loureiro. Professora Virgínia cumprimentou a todos e iniciou a sessão às catorze horas 15 
e cinco minutos. Discussão: 1) Aprovação da ata de 17 de outubro. Não havendo comentários, o 16 
documento foi aprovado por unanimidade. 2) Informes do curso Educação em Direitos Humanos 17 
(EDH). Professora Virgínia lembrou que, na reunião anterior, a professora Ana Dietrich 18 
apresentou um projeto de especialização, para dar continuidade ao curso. O projeto deve ser 19 
aprovado, primeiramente, pelo ConCECS, e depois pelo Comitê de Extensão e Cultura (CEC). 20 
Depois de aprovado nessas duas instâncias, será encaminhado ao ConsEPE. Foi discutida na 21 
reunião anterior a questão do orçamento. Em conversa posterior com a coordenadora da seção de 22 
convênios da UFABC, esta informou não ser possível a utilização da verba do curso de 23 
aperfeiçoamento para especialização, por se tratar de outro objeto. Lilian acrescentou que a 24 
professora Ana solicitou aprovação de uma oferta específica. Independente disso, ela poderia 25 
pensar em aprovar o projeto de um curso de especialização aberto, que possa ser trabalhado em 26 
diferentes contextos. Professora Virgínia explicou serem necessários dois documentos separados: 27 
o projeto do curso de especialização em si e o orçamento. A servidora Fabiana, da FUNDEP, 28 
virá à UFABC, e assim será possível sanar todas as dúvidas com ela a respeito do orçamento. 29 
Solicitou sugestões de outras possibilidades para se oferecer o curso. 3) Informes sobre os novos 30 
cursos de licenciaturas. Foi feita a reformulação dos cursos, conforme solicitado pela banca, e 31 
encaminhou-se novamente à Reitoria. Esta pretende incluir na pauta do ConsUni ainda este ano. 32 
Porém, solicitou à Prograd, à Prefeitura Universitária e à SUGEPE um estudo técnico sobre o 33 
espaço e contratações. Com relação às licenciaturas específicas de História e Ciência da 34 
Computação, a Prograd considerou exagerado o número de contratações e vai sugerir reduzi-lo. 35 
4) Outros. Professor Lúcio perguntou sobre a Semana das Licenciaturas. Professora Virgínia 36 
respondeu que o evento está sendo organizado e acontecerá de 22 a 25 de novembro, sendo dois 37 
dias em Santo André e dois em São Bernardo do Campo. No dia 22 haverá uma mesa de 38 
discussão em São Bernardo do Campo, sobre a Reforma do Ensino Médio. No dia 23, em Santo 39 
André, haverá o evento do Pibid e, à noite, uma mesa de discussão sobre a ocupação nas escolas. 40 



 

No dia 24, em São Bernardo, haverá mesa-redonda dos cursos de pós-graduação, com discussão 41 
sobre formação continuada de professores. Também nesse dia haverá uma mesa sobre estágios, 42 
com um representante de cada curso de licenciatura. À noite haverá uma palestra sobre educação 43 
inclusiva. No dia 25, em Santo André, haverá uma apresentação de trabalhos do Pibid. Solicitou 44 
aos professores para divulgarem e convidarem os alunos a se inscreverem. O link está na página 45 
da Graduação. Esgotados os assuntos da pauta, professora Virgínia encerrou a sessão às catorze 46 
horas e trinta e dois minutos, da qual eu, Edna Maria de Oliveira Loureiro, Assistente em 47 
Administração, lavrei esta ata, aprovada pela Presidente do COMFOR-UFABC, professora 48 
Virgínia Cardia Cardoso, e pelos demais presentes à sessão. 49 
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