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Ata nº 006/2017/Ordinária/COMFOR 

 

Ata da VI Reunião Ordinária do Comitê Gestor Institucional de Formação Inicial e Continuada de 1 
Profissionais do Magistério da Educação Básica (COMFOR), convocada para as dezesseis horas do 2 
dia 1º de agosto de dois mil e dezessete, na sala 312-2 do Bloco A da Universidade Federal do ABC 3 
(UFABC), sita à Avenida dos Estados, 5001, Santo André, SP. A reunião foi presidida pela Técnica-4 
Administrativa Lilian Santos Leite Menezes, Vice-Coordenadora do COMFOR-UFABC, 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 Matemática; 7 
Meiri Aparecida Gurgel de Campos Miranda, Representante do Curso de Licenciatura em Ciências 8 
Biológicas e do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid); Rafael Cava Mori, 9 
Representante do curso de Licenciatura em Química; Silvio Ricardo Gomes Carneiro, Representante 10 
do curso de Licenciatura em Filosofia. Ausências justificadas: Breno Arsioli Moura, Representante 11 
do curso de Licenciatura em Física; Francisco José Brabo Bezerra, Representante da Licenciatura em 12 
Matemática; Lúcio Campos Costa, Representante do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 13 
Docência (Pibid). Apoio administrativo: Edna Maria de Oliveira Loureiro. Lilian cumprimentou a 14 
todos e iniciou a sessão às dezesseis horas e dez minutos. Informes da Presidência. 1) Página do 15 
COMFOR. Comunicou que o acesso é feito pela página da Prograd. As informações da página, como 16 
atas, portarias etc., estão atualizadas. Quem quiser divulgar algo, poderá encaminhar para publicação. 17 
Professor Jeferson sugeriu disponibilizar na página o telefone da secretaria do COMFOR. 2) 18 
Relatório do curso GDE. Lilian informou que a CI notificando a Reitoria sobre a cobrança feita à 19 
coordenadora do curso para que concluísse o relatório foi encaminhada, com cópia para a ACIC, 20 
ProEC, Prograd e CECS. No dia 6 de julho a Reitoria enviou um e-mail à professora Andrea Paula, 21 
solicitando providências imediatas. No dia 21 de julho, Lilian recebeu um telefonema da Reitoria, a 22 
qual pretendia se inteirar melhor da situação e informar que o que cabia à Reitoria fora feito, sendo 23 
que o COMFOR tinha autonomia para dar qualquer encaminhamento em relação à questão. No 24 
mesmo dia, as professoras Virgínia Cardoso e Andrea Paula receberam um e-mail da SECADI 25 
cobrando a conclusão do Relatório e informando que, enquanto houver essa pendência, a UFABC 26 
ficará impedida de participar de qualquer edital. Na semana seguinte, a professora Andrea entrou em 27 
contato com a ProEC solicitando a data de nascimento dos alunos que fizeram o curso, pois essa 28 
informação não constava no formulário de inscrição dos alunos. A ProEC realizou uma força-tarefa, 29 
a fim de levantar esse dado de mais de 700 cursistas, o qual foi encaminhado à referida professora 30 
três dias depois da solicitação. A professora Virgínia, que tem acesso ao sistema, poderá informar 31 
posteriormente se a professora Andrea concluiu o relatório. Quanto ao curso EDH, a coordenadora e 32 
sua equipe já inseriram todos os dados no sistema. O relatório não foi aprovado ainda porque houve 33 
divergência em relação a um aluno. Assim que for acertada essa pendência, o relatório deverá ser 34 
aprovado. 3) Reunião extraordinária do ConsUni sobre as LI. A reunião estava prevista para o dia 15 35 
de agosto, mas foi adiada, provavelmente para 19 de setembro, devido ao afastamento da professora 36 
Virgínia. Professora Meiri ponderou sobre a possibilidade de uma reunião preliminar para uma 37 
articulação entre os membros das licenciaturas, a Coordenação Geral do Programa de Licenciaturas 38 
(CGPL), os membros do GT que elaboraram a proposta e os conselheiros do ConsUni, a fim de que a 39 
proposta seja fortalecida. Dispôs-se a contatar o professor Allan Xavier, Vice-coordenador do 40 
Programa de Licenciaturas, e o professor Marcelo Zanotello, para tratar da questão. Lilian 41 



 

confirmará a data da reunião do ConsUni e comunicará a todos. 4) Curso de Especialização em EDH. 42 
Lilian comunicou que o curso foi aprovado. Ainda não há uma data específica, mas a professora Ana 43 
Dietrich já está tomando as providências junto à FUNDEP quanto aos recursos e irá se reunir com a 44 
Prefeitura de São Paulo para retomar o trabalho. Estão aguardando os encaminhamentos para 45 
lançamento do curso ainda neste ano. Informes dos membros: 1) Professor Silvio comunicou que, 46 
em virtude dos últimos acontecimentos envolvendo suicídio na UFABC, haverá, no dia 2 de agosto, 47 
às 17h30, no Laboratório da Filosofia no Campus São Bernardo do Campo, uma reunião com o tema 48 
“Saúde Mental na Universidade”, aberta a todos os interessados, a fim de levantar ações e criar um 49 
grupo com a ProAP para atendimento dessa demanda. 2) Comunicou também que, no dia 12 de 50 
agosto, das 9h às 13h30, no Auditório 02 do Campus São Bernardo do Campo, haverá o lançamento 51 
do Fórum Municipal de Educação de São Bernardo do Campo. Solicitou divulgação entre discentes e 52 
docentes. Ordem do Dia: 1) Aprovação da ata de 27 de junho. Não havendo comentários, o 53 
documento foi aprovado por unanimidade. Discussão: 1) Propostas acerca do papel do COMFOR na 54 
UFABC. Lilian lembrou que uma das questões discutidas foi levantar demandas das licenciaturas. 55 
Professor Silvio ponderou sobre a necessidade de maior integração entre as licenciaturas. Levantou 56 
também a questão da possibilidade de implementar na UFABC uma segunda licenciatura. Por 57 
exemplo, professores licenciados em outra área, que ministram aula de Filosofia, terem a licenciatura 58 
em Filosofia. Professor Jeferson acrescentou que essa proposta vai ao encontro da necessidade do 59 
PROFMAT, de não somente uma nova licenciatura para licenciados, mas também para bacharéis que 60 
queiram fazer uma complementação pedagógica para ministrar aulas. Salientou haver uma grande 61 
demanda nesse sentido. Professor Silvio comentou que o professor Fernando Cássio havia feito um 62 
estudo sobre professores com essa demanda. Sugeriu atualizar esse estudo junto às redes, para se ter 63 
a dimensão dessa demanda. Lilian retomou a questão da integração entre as licenciaturas e perguntou 64 
se os outros cursos, além da Filosofia, sentem o mesmo. Professora Meiri respondeu haver pouco 65 
espaço de discussão, pois todos estão muito envolvidos com seus projetos. Professor Rafael levantou 66 
a questão da possibilidade das atividades de estágio serem um elo de integração. Considerou 67 
interessante haver um espaço centralizado para se conhecer e estabelecer convênios. Alunos de 68 
cursos diferentes poderiam ir juntos ao mesmo espaço. Sugeriu constar na página do COMFOR uma 69 
aba sobre estágios, com links para coletâneas de relatos de estágios. Ponderou-se não haver um 70 
espaço específico para esse tipo de publicação, e se seria o COMFOR o local adequado. Professora 71 
Meiri comentou sobre a necessidade de um espaço maior para identificar as questões a serem 72 
encaminhadas ao COMFOR ou a outras instâncias. Esgotados os assuntos da pauta, Lilian encerrou a 73 
sessão às dezessete horas e catorze minutos, da qual eu, Edna Maria de Oliveira Loureiro, Assistente 74 
em Administração, lavrei esta ata, aprovada pela Vice-Coordenadora do COMFOR-UFABC, Lilian 75 
Santos Leite Menezes, e pelos demais presentes à sessão.  76 
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