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Ata nº 004/2017/Ordinária/COMFOR 

 

Ata da IV Reunião Ordinária do Comitê Gestor Institucional de Formação Inicial e Continuada 1 
de Profissionais do Magistério da Educação Básica (COMFOR), convocada para as dezesseis 2 
horas do dia 30 de maio de dois mil e dezessete, 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 professora Virgínia Cardia Cardoso, Presidente do COMFOR-UFABC, e contou 5 
com a presença dos seguintes membros: Carla Lopes Rodriguez, Representante da Universidade 6 
Aberta do Brasil (UAB); Francisco José Brabo Bezerra, Representante da Licenciatura em 7 
Matemática; Jeferson Cassiano, Representante do Mestrado Profissional em Matemática; Lilian 8 
Santos Leite Menezes, Representante da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (Proec); Meiri 9 
Aparecida Gurgel de Campos Miranda, Representante do Curso de Licenciatura em Ciências 10 
Biológicas e do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid); Rafael Cava 11 
Mori, Representante do curso de Licenciatura em Química; Silvio Ricardo Gomes Carneiro, 12 
Representante do curso de Licenciatura em Filosofia. Apoio administrativo: Edna Maria de 13 
Oliveira Loureiro. Professora Virgínia cumprimentou a todos e iniciou a sessão às dezesseis 14 
horas e sete minutos. Discussão. 1) Retificação da ata da última reunião. Informou que a ata da 15 
última reunião foi revisada após o envio por e-mail para aprovação dos membros. Edna apontou 16 
as correções realizadas. Professora Virgínia submeteu novamente o documento à aprovação. 17 
Professora Meiri solicitou correção na linha 82: o mês correto dos eventos é outubro. Sem mais 18 
observações e em votação, a ata foi aprovada por unanimidade. 2) Calendário de reuniões do 19 
segundo quadrimestre. Devido a alguns conflitos de horários dos membros, professora Virgínia 20 
enviará outro doodle para definição das datas e horários. 3) Encerramento do curso de 21 
aperfeiçoamento em Educação em Direitos Humanos (EDH) e abertura do curso de 22 
especialização. Informou sobre o encerramento do curso de aperfeiçoamento e transmitiu o 23 
convite para o evento de premiação do curso, que ocorrerá no dia 10 de junho. Foi feita uma 24 
consulta ao MEC sobre a possibilidade de utilização da verba restante do curso Gênero e 25 
Diversidade na Escola (GDE) para o curso de especialização em EDH. Foi autorizada a 26 
utilização, porém para ser oferecido pela UFABC. O setor de contratos está preparando outro 27 
documento para a administração do recurso pela FUNDEP. Expôs uma dúvida: o curso de 28 
especialização deve ser oferecido aos professores que realizaram o curso de aperfeiçoamento, 29 
pois a carga horária é complementar a este. Estes professores são da rede municipal de São 30 
Paulo, mas não sabe se haverá acordo com a Secretaria Municipal de Educação. Lilian informou 31 
ter recebido um telefonema da Secretaria demonstrando interesse. 4) Relatório final do curso de 32 
aperfeiçoamento de Gênero e Diversidade na Escola. Professora Virgínia comentou que a 33 
coordenadora do curso, professora Andrea Paula, não concluiu o relatório até a data estipulada 34 
(29/05). Sem o relatório, a UFABC não pode participar de nenhum outro edital de curso de 35 
formação. Consultou os membros sobre redigir uma CI informando que foi solicitado à 36 
coordenadora o envio do relatório. Professora Meiri sugeriu consultar o documento original, 37 
retomando as obrigações do coordenador. Professora Virgínia redigirá a CI, a ser encaminhada à 38 
Reitoria. 5) Aprovação dos professores Silvio Carneiro e Giselle Watanabe para representar a 39 
UFABC na comissão de organização da CONAE 2018. Apresentou um ofício da Secretaria 40 



 

Municipal de Educação de São Bernardo do Campo solicitando à Reitoria indicação de nomes 41 
para representar a UFABC na organização da Conferência Nacional de Educação de 2018. Os 42 
professores Silvio e Giselle se prontificaram. Os nomes foram aprovados por unanimidade. 6) 43 
Licenciaturas interdisciplinares. Professora Virgínia lembrou que, por volta de setembro do ano 44 
passado, foram aprovadas quatro propostas de licenciaturas: duas interdisciplinares e duas 45 
específicas, sendo estas: História e Informática na Educação. A banca que aprovou as propostas 46 
fez algumas recomendações, as quais foram seguidas. No início deste ano foram concluídas as 47 
alterações e as quatro propostas foram reenviadas ao ConsUni. No entanto, o Reitor explicou que 48 
o ConsUni não aprovaria quatro propostas de novos cursos, recomendando que fossem 49 
consolidadas em um único documento com as propostas das licenciaturas interdisciplinares. 50 
Assim, as licenciaturas interdisciplinares deveriam ser propostas em um primeiro momento, e 51 
depois as específicas, após a aprovação das LI. Após longa discussão, o grupo de trabalho 52 
decidiu enviar o documento das licenciaturas interdisciplinares, tendo as específicas como 53 
anexo. Porém, o Reitor novamente não aprovou e solicitou que as licenciaturas específicas 54 
fossem retiradas até do anexo. Professora Virgínia observou que seria complicado o ConsUni 55 
aprovar o documento das licenciaturas interdisciplinares sem as específicas. Irá refazer mais uma 56 
vez o documento, retirando as específicas do anexo, porém elas serão encaminhadas em outro 57 
documento, juntamente com a proposta das licenciaturas interdisciplinares. A Secretária Geral 58 
Soraya Cordeiro orientou a encaminhar as propostas para a pauta da sessão ordinária do ConsUni 59 
e, se não for possível tratar do assunto nessa reunião, será realizada uma extraordinária. 7) 60 
Outros. 7.1) Professora Meiri informou sobre o Simpósio do Pibid, cujo cronograma é para 9, 10 61 
e 11 de outubro. A proposta é de realizar atividades conjuntas com a Semana das Licenciaturas. 62 
Esse evento será o último do atual edital, e a Capes disponibilizou verba para a realização. É 63 
preciso dar andamento da parte do Pibid para o evento; para tanto é necessário saber do 64 
andamento da parte das licenciaturas. Professora Virgínia respondeu que solicitou aos 65 
coordenadores das licenciaturas a indicação de pessoas para a composição de um grupo de 66 
trabalho para tratar do evento. 7.2) Professor Silvio comunicou que estava na reunião 67 
preparatória da CONAE, que será nos dias 2 e 3 de junho, no campus São Bernardo. 68 
Quatrocentos delegados estarão presentes, e será aberto espaço para observadores. Haverá uma 69 
sequência de palestras, e depois os delegados se dividirão para discutir seus eixos. No segundo 70 
dia haverá eleição de delegados das CONAE’s estadual e nacional. 7.3) Lilian informou que a 71 
Proec fez contato com as pessoas que trabalham com formação de professores na prefeitura de 72 
São Bernardo do Campo, a qual está sem recursos. Os contatos envolvem também professores 73 
para Libras. Para o edital da Extensão do próximo ano será pensado na viabilização de curso de 74 
formação para a prefeitura de São Bernardo do Campo. 7.4) Professora Virgínia acrescentou que 75 
as professoras de Libras selecionadas para a UFABC já foram nomeadas. Uma delas deverá 76 
tomar posse nos próximos dias e a outra no final do mês. Haverá uma reunião com estas 77 
professoras e os coordenadores das licenciaturas no próximo dia 5 de junho, para se conhecerem. 78 
Como as vagas são da Reitoria e elas não ingressarão diretamente em um curso, elas terão a 79 
oportunidade de conhecer os cursos e escolher em qual irão se credenciar. Há outra pessoa 80 
aprovada para o curso de Educação Inclusiva, que tomará posse em setembro. Informou também 81 
que a Proap respondeu a um edital da Universidade Federal de Santa Catarina, o qual solicitava 82 
universidades parceiras para oferecer um curso de graduação em EaD de Letras Libras. A 83 
UFABC ficou em quarto lugar e foi chamada. Todas as pessoas que irão trabalhar no curso 84 
deverão ter conhecimento de Libras. As duas professoras empossadas e a Proap também 85 
participarão. Provavelmente a proposta deverá ser encaminhada ao ConsUni, por se tratar de um 86 



 

curso de graduação. O projeto não prevê nenhuma verba para custear o trabalho dos tutores, que 87 
deverá sair da carga horária normal de trabalho. Esgotados os assuntos da pauta, professora 88 
Virgínia encerrou a sessão às dezessete horas, da qual eu, Edna Maria de Oliveira Loureiro, 89 
Assistente em Administração, lavrei esta ata, aprovada pela Presidente do COMFOR-UFABC, 90 
professora Virgínia Cardia Cardoso, e pelos demais presentes à sessão. 91 
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