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Ata nº 007/2017/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 29 de agosto 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 Técnica-Administrativa Lilian Santos Leite Menezes, Vice-Coordenadora do 5 
COMFOR-UFABC, e contou com a presença dos seguintes membros: Ana Maria Dietrich, 6 
Representante da Pós-graduação em Ensino, História e Filosofia das Ciências e Matemática; 7 
Carla Lopes Rodriguez, Representante da Universidade Aberta do Brasil (UAB); Carlos Eduardo 8 
Rocha Santos, Representante da Pró-reitoria de Graduação; Francisco José Brabo Bezerra, 9 
Representante da Licenciatura em Matemática; Lúcio Campos Costa, Representante do 10 
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid) e do curso de Licenciatura em 11 
Física; Meiri Aparecida Gurgel de Campos Miranda, Representante do Curso de Licenciatura em 12 
Ciências Biológicas e do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid);. 13 
Ausências justificadas: Rafael Cava Mori, Representante do curso de Licenciatura em Química; 14 
Silvio Ricardo Gomes Carneiro, Representante do curso de Licenciatura em Filosofia. Visitante: 15 
Nathália Vaccani. Apoio administrativo: Edna Maria de Oliveira Loureiro. Lilian 16 
cumprimentou a todos e iniciou a sessão às catorze horas e nove minutos. Ordem do Dia: 1) 17 
Aprovação da ata de 1º de agosto. Por não haver muitos presentes da reunião anterior, o 18 
documento ficou para ser submetido à aprovação na próxima reunião. 2) Aprovação ad 19 
referendum - indicação dos professores Silvio Carneiro e Fernando Cássio para participação na 20 
Audiência Pública sobre a BNCC. Lilian mencionou a consulta feita aos membros por e-mail 21 
sobre a indicação dos referidos professores, por não haver tempo hábil para a indicação por meio 22 
de reunião. Os nomes dos professores foram aprovados por unanimidade. Lilian comunicou que 23 
os professores farão um informe sobre a audiência na próxima reunião. 3) Indicação de 24 
representante e suplente para o Conselho Municipal de Educação de SBC. Informou sobre o 25 
ofício da Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo, encaminhado à Reitoria, solicitando 26 
a indicação de um representante da Instituição para compor o Conselho. A Universidade deve 27 
indicar seu representante, porém haverá uma reunião com outras IES para elegê-los. A indicação 28 
deve ser feita até o dia 30 de agosto. A Reitoria solicitou que o COMFOR fosse consultado sobre 29 
essa indicação, porém não houve manifestações. 4) Aprovação dos relatórios dos cursos GDE e 30 
EDH. Professora Ana Dietrich informou que o relatório do curso EDH foi aprovado pela 31 
SECADI. Lilian relatou não saber sobre a aprovação do curso GDE por essa Secretaria. 32 
Apresentou os relatórios para aprovação dos membros do COMFOR, apontando uma correção 33 
no relatório EDH. O relatório do curso EDH foi aprovado integralmente, por unanimidade. 34 
Lilian observou, no relatório GDE, sobre o critério de avaliação dos alunos do curso, 35 
considerando-o incompleto, por constar apenas a autoavaliação. Faltou indicar os outros critérios 36 
e instrumentos de avaliação utilizados. O relatório do curso GDE foi aprovado por unanimidade, 37 
com a ressalva apontada. 5) Aprovação da proposta de nova edição do curso de Aperfeiçoamento 38 
em Educação em Direitos Humanos. Devido à solicitação urgente da SECADI, Lilian solicitou a 39 
inclusão deste item na Ordem do Dia, com a aprovação dos membros. Passou a palavra à 40 



 

professora Ana Dietrich, que apresentou a proposta. Comentou que o edital apresenta algumas 41 
diferenças em relação ao último. A primeira delas, que chamou muito a atenção, foi a questão do 42 
fomento. O recurso é muito menor que o disponibilizado para as duas versões anteriores, GDE e 43 
EDH, e as chances de aprovação são pequenas. Apenas quatro propostas de todo o país serão 44 
aprovadas. Outra diferença é que serão duas linhas de submissão: “Educação em Direitos 45 
Humanos” e “Bullying, Violência, Preconceito e Discriminação”. A UFABC só apresentará o 46 
primeiro projeto. Outra diferença é que, no edital anterior, o órgão de acompanhamento dos 47 
projetos era o COMFOR. Agora será o Pacto Universitário pela Promoção dos Direitos 48 
Humanos. A Universidade deve aderir ao Pacto antes da abertura do edital, o que já ocorreu. O 49 
Coordenador do Pacto deverá encaminhar via e-mail a proposta. O Pacto deverá agir em parceria 50 
com o COMFOR. Pelo novo edital, os professores são o público prioritário, sendo que, para cada 51 
dois professores em exercício docente, deverá haver um gestor educacional. A nova proposta 52 
deverá conter o número de escolas atendidas, o critério para a oferta de vagas e quais 53 
mecanismos serão utilizados para assegurar a participação e permanência dos profissionais da 54 
educação básica. Foram feitos ajustes do número de bolsas em relação ao curso anterior. Serão 55 
disponibilizadas 250 vagas, dispostas no máximo em 5 polos. Serão 100 vagas para Diadema e 56 
150 para São Paulo. No novo curso haverá um aumento no número de horas presenciais. A 57 
principal mudança será nos procedimentos metodológicos, seguindo sugestões do ConsEPE e 58 
ConsUni. Apresentou os novos módulos, que foram elaborados para complementar o curso 59 
anterior. Mencionou o cronograma de execução, sendo a primeira etapa, de planejamento, 60 
prevista para o primeiro semestre de 2018 e a segunda, desenvolvimento do curso, para junho de 61 
2018. Em votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. Expediente: 1) Portaria Capes nº 62 
158. Lilian mencionou a portaria, que dispõe sobre a participação das Instituições de Ensino 63 
Superior nos programas de fomento da Diretoria de Formação de Professores da Educação 64 
Básica. De acordo com essa portaria, todas as ações de formação de professores têm de passar 65 
por um colegiado com algumas características. Em seu entendimento, o COMFOR reúne quase 66 
todas as características. Porém, algumas precisariam ser modificadas: uma delas diz respeito ao 67 
Regimento do COMFOR, pelo qual o Comitê está vinculado diretamente à Reitoria, e a portaria 68 
estabelece que esteja vinculado à Pró-reitoria de Graduação ou órgão equivalente. A outra 69 
característica é que o colegiado deve ter representantes da sociedade. Professora Meiri observou 70 
que o novo edital do Pibid também deverá exigir o cumprimento das demandas dessa portaria. 71 
Lilian ponderou sobre como trazer esses representantes da sociedade, como a possibilidade de 72 
consultar entidades com representatividade em relação à educação. Como primeiro 73 
encaminhamento, os membros concordaram que o COMFOR seja o órgão a assumir o disposto 74 
na portaria. As próximas providências serão solicitar alteração do Regimento, a fim de viabilizar 75 
a vinculação do Comitê à Prograd, e buscar indicações de membros externos para compor o 76 
órgão, assuntos que serão tratados na próxima reunião. Sendo o COMFOR o órgão legitimado 77 
para atender ao disposto na portaria, caberá a ele fazer o detalhamento da política institucional de 78 
formação de professores, conforme estabelece o inciso II. 2) Reunião de articulação para 79 
aprovação da proposta das LIs. Lilian mencionou a reunião extraordinária do ConsUni, agendada 80 
para 19 de setembro, que tratará do assunto. Na reunião anterior, professora Meiri levantou a 81 
necessidade de uma articulação entre os professores das licenciaturas e os conselheiros do 82 
ConsUni. Lilian ponderou sobre a possibilidade de uma reunião específica do COMFOR para 83 
tratar dessa questão, e se seria esse o espaço adequado. Comentou sobre um movimento por 84 
parte dos alunos, representados pelo Centro Acadêmico do BC&H, chamando para uma 85 
assembleia onde discutirão o assunto. Os membros do COMFOR consideraram a dificuldade de 86 



 

aprovação da proposta pelo ConsUni. O Reitor destacou a importância de haver uma articulação 87 
da área demandante – COMFOR – com os conselheiros do ConsUni, para apresentar o projeto e 88 
esclarecer eventuais dúvidas, em particular dos coordenadores dos BIs, porque a proposta prevê 89 
subtração de vagas destes cursos. Um ponto que precisa ficar bem claro é que Licenciatura 90 
Interdisciplinar não é um curso, e sim uma área básica de ingresso. Outra questão refere-se à 91 
demanda docente para o curso de Licenciatura em Humanidades. A demanda para o curso de 92 
Licenciatura em Ciências Naturais e Matemática pode ser atendida com a última distribuição das 93 
40 vagas entre os Centros. O argumento mais forte a ser apresentado é que a proposta não 94 
aumentará o número de ingressantes na Universidade, portanto poderão ser aproveitados os 95 
recursos humanos e físicos existentes. A proposta é mais uma reorganização do que já existe. A 96 
versão atualizada será encaminhada aos membros do COMFOR, que poderão conversar com 97 
seus pares e, especialmente, com seus representantes no ConsUni, a fim de esclarecer possíveis 98 
dúvidas sobre o projeto e mostrar a importância de sua aprovação. Esgotados os assuntos da 99 
pauta, Lilian encerrou a sessão às quinze horas e quarenta e sete minutos, da qual eu, Edna Maria 100 
de Oliveira Loureiro, Assistente em Administração, lavrei esta ata, aprovada pela Vice-101 
Coordenadora do COMFOR-UFABC, Lilian Santos Leite Menezes, e pelos demais presentes à 102 
sessão.  103 
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