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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 catorze horas
do dia vinte e dois de junho de dois mil e quinze, 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 Coordenadora Geral do Programa de Licenciaturas da UFABC, professora
Virgínia Cardia Cardoso, e contou com a presença dos seguintes membros: Fernando Luiz
Cássio Silva, Lilian Santos Leite Menezes, Lúcia Regina Horta Rodrigues Franco, Marcelo
Zanotello, Maria Teresa Carthery, Patrícia Del Nero Velasco, Rafael de Mattos Grisi e Virgínia
de Sousa Slivar. Ausências justificadas: Mirian Pacheco Silva Albrecht e Roque Caiero. Apoio
administrativo: Edna Maria de Oliveira Loureiro. 1. Informes da Presidente. a) Visita da
secretária adjunta de educação de Santo André à UFABC. Professora Virgínia informou sobre a
visita da secretária no dia 23 de junho à Reitoria. A secretária solicitou colaboração da
Universidade à Educação Básica do município. É preciso saber exatamente o tipo de ajuda que
eles necessitam. Perguntou aos membros o que o COMFOR poderia oferecer. Sugeriu ajuda na
formação de professores. Lilian informou haver docentes no âmbito da Extensão que trabalham
com professores da Educação Básica. Seria necessário verificar quais cursos são adequados para
este público. Professora Virgínia sugeriu oferecer os mesmos cursos ministrados no âmbito do
COMFOR, porém há o problema da falta de bolsas. Será necessária uma contrapartida da
Secretaria de Educação. b) Abertura dos cursos Gênero, Diversidade e Escola (GDE) e Educação
em Direitos Humanos (EDH). Convidou a todos para o lançamento dos cursos a serem
oferecidos pela UNIFESP, no dia 30 de junho, às 19 horas, no Teatro Municipal de São Paulo.
Estes cursos foram encomendados à UFABC pela Secretaria de Direitos Humanos de São Paulo.
2. Informes dos membros. Professora Lúcia informou sobre as reuniões ocorridas em Brasília,
cujas notícias são ruins: corte de bolsas, corte de recursos, e o presidente da CAPES manifestouse contra o PIBID. Uma boa notícia é que o Conselho Nacional de Educação (CNE) aprovou o
curso de Educação à Distância. 2. Aprovação da ata da reunião de 25 de maio de 2015.
Devido ao curto tempo para a leitura do documento, este ficou para ser submetido à aprovação
na próxima reunião. 3. Reformulação do calendário de reuniões. Devido à solicitação da
professora Mirian de alteração das datas, por causa das reuniões do PIBID, as datas foram
alteradas, porém passaram a coincidir com as reuniões da CPG do professor Rafael. Foram
aprovadas as datas de 27/07 e 10/08. 4. Reformulação do cronograma de cursos da SECADI.
Essa reformulação implica em atraso dos cursos, devido ao atraso das bolsas, e o número de
vagas oferecidas não foi preenchido. Portanto todo o recurso destinado não será gasto. Datas dos
cursos: GDE – Professora Andrea Paula – encontros presenciais: 29/08/15; 26/09/15; 31/10/15;
28/11/15. EDH – Professora Ana Maria - encontros presenciais: 22/08/15; 24/10/15; 05/03/16;
30/04/16. É necessária a aprovação dessa reformulação pelos membros do COMFOR, para que
as professoras possam encaminhar à Secretaria de Direitos Humanos do MEC, para alteração do
período de referência dos cursos e liberação das bolsas. O novo cronograma foi aprovado por
unanimidade. 5. Aprovação do Regimento Interno do COMFOR – UFABC. Professor
Fernando Cássio comentou sobre as alterações em relação à última reunião, com o acréscimo de
um representante titular e um suplente de cada curso de pós-graduação vinculado à formação
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docente da Educação Básica, e inclusão do PIBID. Por orientação da Secretaria Geral, não há
necessidade de encaminhar ao ConsUni. Professor Fernando encaminhará o documento ao Reitor
e ao Procurador da UFABC. O documento foi aprovado por unanimidade. 6. Site do COMFOR
– UFABC. Professora Virgínia informou sobre a criação deste espaço para publicação das atas,
informações sobre cursos etc. Professora Lúcia ponderou sobre o conteúdo a ser disponibilizado
no site. Professora Virgínia sugeriu disponibilizar a legislação e informar sobre os membros do
COMFOR. Professor Fernando complementou sobre os editais em andamento. Professora Lúcia
propôs disponibilizar os links para os editais, que são divulgados no site da Proex. Sugeriu
divulgar também sobre atendimento de dúvidas. Lilian propôs um campo para cadastro de
interessados. Professor Rafael sugeriu mudança de nomenclatura: ao invés de constar no site o
nome COMFOR, constar “Formação de professores”. Professor Marcelo sugeriu constar na
página principal da UFABC. Professora Virgínia irá reunir todo o material existente. 7. Outros.
Professor Marcelo comentou sobre a mesa redonda na Semana das Licenciaturas, com o tema
Licenciatura Interdisciplinar, e o quanto a UFABC está atrasada em relação a outras
universidades. Sugeriu um seminário aberto a toda a comunidade da UFABC para apresentar o
projeto. Professora Virgínia se dispôs a apresentar o projeto na Comissão de Graduação. Pediu
colaborações. Esgotados os assuntos da pauta, professora Virgínia encerrou a sessão às quinze
horas e trinta minutos, da qual eu, Edna Maria de Oliveira Loureiro, Assistente em
Administração, lavrei esta ata, aprovada pela Coordenadora Geral do Programa de Licenciaturas,
professora Virgínia Cardia Cardoso, e pelos demais presentes à sessão.
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