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Ata da II Reunião Ordinária do Comitê Gestor Institucional de Formação Inicial e Continuada de
Profissionais do Magistério da Educação Básica (COMFOR), convocada para as catorze horas
do dia vinte e quatro de março de dois mil e dezesseis, na sala 205-0 do Bloco A da
Universidade Federal do ABC (UFABC), sita à Avenida dos Estados, 5001, Santo André, SP. A
reunião foi presidida pela Presidente do COMFOR-UFABC, professora Virgínia Cardia
Cardoso, e contou com a presença dos seguintes membros: Fernando Luiz Cássio Silva, Lúcia
Regina Horta Rodrigues Franco, Meiri Aparecida Gurgel de Campos Miranda, Patrícia Del Nero
Velasco e Virgínia de Sousa Slivar. Visitantes: Andrea Paula dos Santos Oliveira Kamensky e
Vanessa Soares da Silva. Apoio administrativo: Edna Maria de Oliveira Loureiro. Professora
Virgínia cumprimentou a todos e iniciou a sessão às catorze horas e dez minutos. Informes da
Presidente. 1) Evento em Brasília sobre as DCN para formação inicial e continuada de
professores. O professor Fernando Cássio se prontificou a participar do evento, que ocorrerá nos
dias 7 e 8 de abril. Os coordenadores do COMFOR estão planejando um encontro com o MEC
para saber a posição deste em relação aos comitês, pois a política de formação continuada tem
sido esvaziada. 2) Reunião com os coordenadores de Licenciaturas. Comentou sobre a reunião
realizada no dia 17 de março, na qual expôs sobre o término do mandato dos membros do
COMFOR em maio e pediu aos coordenadores para se articularem no sentido de decidir se
manterão os mesmos representantes ou se mudarão. Na reunião também discutiram-se questões
relacionadas a estágio e outros assuntos. 3) Publicação do edital das LI. O edital foi aprovado no
ConsUni e será publicado no Boletim de Serviço do dia 29 de março, juntamente com um
cronograma para o envio de propostas. A partir de 30 de março, quem tiver interesse em propor
um novo curso de licenciatura deverá encaminhar a proposta para a Prograd. O edital estará
aberto para o envio de propostas durante um mês, tanto para as licenciaturas interdisciplinares
quanto para as específicas. Não é necessário ter o projeto pedagógico pronto, e sim informações
estruturais do curso. Pediu a todos para divulgar. A previsão de abertura dos novos cursos é para
2018. Informes dos membros. Professora Meiri informou que o Forpibid está em negociação
com a Capes. Um dos pontos de negociação, sobre a nova configuração do Pibid a partir de
julho, é a articulação com os outros programas. Professora Virgínia explicou que interessaria
mais a articulação com o Pacto do Ensino Médio, porém, no Estado de São Paulo, este programa
não foi implementado. Professor Fernando sugeriu levar a demanda do Pibid para o Fórum
Regional de Educação. Discussão. 1) Aprovação da ata de 24 de fevereiro. Não havendo
comentários, o documento foi aprovado por unanimidade. 2) Prorrogação do prazo - Curso GDE.
Professora Virgínia explicou que as coordenadoras dos cursos Gênero e Diversidade na Escola
(GDE) e Educação em Direitos Humanos (EDH) solicitaram prorrogação do prazo para
conclusão dos cursos. O prazo somente poderá ser prorrogado com autorização do MEC.
Professora Andrea fez um breve histórico da estruturação do curso GDE. O projeto do curso
existe desde 2014, porém começou a ser articulado em 2013. O recurso por parte do MEC só
chegou no final de 2014 e foi transferido para a FUNDEP. O curso estava previsto para iniciar
em fevereiro de 2015, porém não conseguiram a liberação da verba nessa ocasião. Professora
Virgínia acrescentou que, em 2015, o MEC suspendeu as bolsas, e o diretor pediu que os cursos
aguardassem para iniciar, pois não se sabia se as bolsas seriam liberadas. Com esse atraso,
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muitos cursistas desistiram. Professora Andrea informou que o recurso das bolsas é do FNDE,
que continua atrasando os pagamentos aos tutores. Da parte da FUNDEP o recurso existia desde
dezembro de 2014, que só foi liberado para fazer os pedidos em setembro de 2015. O curso
começou em 29 de agosto e iria até dezembro. Nesse período, o recurso foi gasto às pressas nos
encontros presenciais. Não havia como aplicar todo o recurso, inclusive em material didático,
nesse período. Apresentou os dados do curso no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução
e Controle (SIMEC). A solicitação seria de equiparação do prazo da FUNDEP (até abril de
2016) com o SIMEC (até dezembro de 2016), a fim de poder aplicar todo o recurso. Professor
Fernando considerou importante, para justificar a necessidade de prorrogação, a coordenação do
curso apresentar uma projeção do que ainda falta ser executado. Professora Andrea justificou a
necessidade da prorrogação até para fazer um planejamento de como gastar o recurso. Professor
Fernando perguntou se o que estava previsto no projeto foi executado. Professora Andrea
respondeu que não, pois até o momento não há os materiais didáticos. Professora Patrícia
argumentou ser necessário apresentar o planejamento, para saber se realmente é necessária a
aplicação do recurso restante. Professora Andrea reafirmou necessitar de prazo para fazer um
planejamento. Professora Virgínia solicitou à professora Andrea que apresentasse uma previsão
de gastos, para ser encaminhado por e-mail aos membros do COMFOR. Professora Andrea
pediu para ser verificado se será preciso pagar uma taxa a mais para fazer a prorrogação.
Acrescentou que o material didático é para os professores utilizarem posteriormente nas escolas.
3) Prorrogação do prazo - Curso EDH. Professora Virgínia explicou que, nesse curso, a situação
é um pouco diferente. A coordenadora, professora Ana Dietrich, pretende oferecer mais uma
turma, prevista para maio, para a lista de espera de matrículas já existente desde o início, sendo
um dos motivos para a solicitação de prorrogação do prazo. Outro motivo é que pretendem
traduzir o material produzido para o espanhol e inglês. Professora Virgínia pediu à professora
Ana para fazer um orçamento comparativo, em relação ao projeto original. Decidiu-se agendar
uma reunião extra para tratar especificamente dessas prorrogações. Professora Virgínia pediu aos
membros para lerem o ofício de solicitação de prorrogação, antes de ser encaminhado ao MEC.
Esgotados os assuntos da pauta, professora Virgínia encerrou a sessão às quinze horas e
cinquenta e seis minutos, da qual eu, Edna Maria de Oliveira Loureiro, Assistente em
Administração, lavrei esta ata, aprovada pela Presidente do COMFOR-UFABC, professora
Virgínia Cardia Cardoso, e pelos demais presentes à sessão.

Edna Maria de Oliveira Loureiro
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