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Ata nº 008/2017/Ordinária/COMFOR 

 

Ata da VIII Reunião Ordinária do Comitê Gestor Institucional de Formação Inicial e Continuada de 1 
Profissionais do Magistério da Educação Básica (COMFOR), convocada para as catorze horas do dia 2 
30 de outubro de dois mil e dezessete, na sala 308-1 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 e Representante da 5 
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, e contou com a presença dos seguintes membros: Carlos 6 
Eduardo Rocha dos Santos, Representante da Pró-reitoria de Graduação; Fernanda Franzolin, 7 
Representante do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas; Fernando Luiz Cássio Silva, 8 
Representante do Curso de Licenciatura em Química; Rafael Cava Mori, Representante do curso de 9 
Licenciatura em Química. Ausências justificadas: Ana Maria Dietrich, Representante do curso de 10 
Pós-Graduação em Ensino e História das Ciências e da Matemática; Breno Arsioli Moura, 11 
Representante do Curso de Licenciatura em Física; Jeferson Cassiano, Representante do Mestrado 12 
Profissional em Matemática. Não votantes: Nathália Vaccani Corrêa dos Santos, técnica-13 
administrativa da Prograd. Apoio administrativo: Edna Maria de Oliveira Loureiro, Assistente em 14 
Administração, e Ana Carolina Estevão Cruz, Estagiária em Secretariado Executivo da Prograd. 15 
Lilian cumprimentou a todos e iniciou a sessão às catorze horas e sete minutos. Informes: 1) 16 
Informou que a Professora Virgínia se afastou por um período de seis meses. Lilian a está 17 
substituindo até ter uma resposta da Reitoria sobre nova indicação para a presidência do Comitê. 18 
Porém, provavelmente em abril, Lilian também se afastará para capacitação. 2) Carlos informou que 19 
também se afastará em novembro deste ano, sendo ele suplente da professora Virgínia como 20 
representante da Prograd. 3) Aprovação pela Comissão Permanente de Convênios (CPCO) do 21 
relatório do curso de Aperfeiçoamento em Gênero e Diversidade na Escola. Lilian comunicou que o 22 
relatório foi aprovado pelo MEC e pela CPCO. 4) Professora Fernanda Franzolin informou sobre o 23 
abaixo-assinado a favor da continuidade do Pibid. Foi anunciado que este Programa será substituído 24 
por outro com menor preocupação com a formação do professor, horários de reunião, estudo e 25 
aperfeiçoamento. O horário é só em uma sala de aula ajudando o professor, que não tem subsídio 26 
para orientar esses alunos. Relatou a preocupação sobre essa possível substituição. Solicitou a adesão 27 
ao abaixo-assinado. 5) Lilian comentou sobre as Licenciaturas Interdisciplinares, assunto a ser 28 
tratado na Ordem do Dia do ConsUni, no dia 9 de novembro. Informou ter havido poucos 29 
questionamentos contra a proposta. Professora Fernanda acrescentou que estão fazendo um 30 
movimento para que todos os coordenadores e professores das licenciaturas procurem estar presentes 31 
no dia, para apoiar o projeto. Ordem do Dia: 1) Aprovação das atas de 1º de agosto e 29 de agosto. 32 
Sem manifestações, a ata de 1º de agosto foi aprovada. Os professores Rafael e Fernanda se 33 
abstiveram de votar a ata do dia 29 de agosto, e a votação ficou para a próxima reunião, por haver 34 
apenas um membro que esteve presente naquela reunião. 2) Aprovação do relatório de execução 35 
orçamentária do curso de aperfeiçoamento em Educação em Direitos Humanos. Lilian comentou 36 
sobre o relatório, observando estar bem completo e detalhado, com todas as ações do curso, que 37 
acabou se tornando mais que um curso, porque teve vários eventos e produções. Informou que o 38 
cronograma foi todo cumprido e mostrou as capas dos livros publicados. Nathália comentou que todo 39 
o material do curso, todos os módulos foram traduzidos. Lilian observou que o curso resultou em 40 
produtos, como as vídeo-aulas. Dia 30 de julho foi encerrado o convênio com a FUNDEP, e agora 41 



 

estão apresentando o relatório final para poder encerrar este projeto. Sem comentários, o relatório foi 42 
aprovado. Expediente: 1) Alterações no Regimento do COMFOR. Lilian mencionou a Portaria 43 
CAPES nº 158, de 10/08/2017, que estabelece condições para que as universidades continuem 44 
participando de projetos de formação continuada. Pelo Regimento original, o COMFOR está 45 
vinculado à Reitoria diretamente, devido a ações de formação continuada de extensão, graduação e 46 
pós-graduação. Entretanto, para atender à portaria, o COMFOR deve estar vinculado à pró-reitoria de 47 
graduação ou equivalente, no caso, a Prograd. Foram inseridas na alteração do Regimento essa nova 48 
portaria e a frase “com o objetivo de integrar a política de formação de professores da educação 49 
básica”. Para participar de editais é necessário atender a essa portaria. Outra exigência é a 50 
necessidade de representantes das redes de educação básica. Professora Fernanda mencionou o 51 
contato com professores do ensino médio, que são do Estado, devido ao Pibid. Questionou se, caso 52 
seja atrelado ao município, seria mais difícil. Lilian respondeu estar especificada somente educação 53 
básica. Ponderou sobre onde buscar esses representantes. Esclareceu não ter especificado região para 54 
não limitar as opções. Professor Rafael sugeriu incluir representação discente. Professor Fernando 55 
comentou sobre o que a CAPES e o MEC desejam e o que pode ser feito para se fortalecer 56 
politicamente. Observou sobre a importância de se trazer membros do Fórum de Educação para o 57 
debate. Alertou quanto ao desafio para 2018: tornar este Comitê um espaço vivo e potente de debate 58 
da educação na Universidade. Lilian recapitulou a composição do COMFOR, observando sobre a 59 
nova composição obrigatória, com membros da comunidade externa. Professor Fernando sugeriu 60 
acrescentar um representante titular e um suplente, indicados pelo Consórcio Intermunicipal do 61 
Grande ABC, representando as redes de educação básica dos sete municípios. Citou também o 62 
Fórum Regional de Educação do ABCDMRR, ligado ao Consórcio, ressaltando a importância dessa 63 
representação. Foi acrescentado um representante titular e um suplente dentre os discentes dos cursos 64 
de licenciatura, indicados pela Comissão de Graduação, e um representante titular e um suplente 65 
discente dos cursos de pós-graduação vinculados à formação docente de educação básica, indicados 66 
pela Comissão de Pós-Graduação. Lilian destacou a questão da infraestrutura administrativa, que 67 
deveria ser própria do Comitê. Professor Fernando sugeriu encaminhar essa tarefa ao Gabinete da 68 
Prograd, observando ser do interesse da atual gestão garantir o funcionamento do COMFOR para a 69 
próxima gestão; assim a Prograd faria a gestão de recursos e secretaria, e isso precisa constar no 70 
documento. (46:47) Definiu-se o encaminhamento do documento alterado para aprovação pela 71 
Comissão de Graduação, uma vez que o COMFOR passará a se vincular à Pró-Reitoria de 72 
Graduação. 2) Indicação de membros externos para participação no COMFOR. Professor Fernando 73 
participará da reunião do Fórum, onde irá solicitar a indicação. 3) Outros. Lilian observou que, em 74 
agosto de 2018, quando encerrará o mandato da atual composição do COMFOR, será necessário 75 
designar outra pessoa para presidi-lo, devido aos afastamentos. Professor Fernando lembrou que o 76 
vice-presidente é escolhido por votação dos membros, e este poderá presidir até a nova designação. 77 
Sugeriu tratar do assunto na próxima reunião. Esgotados os assuntos da pauta, Lilian encerrou a 78 
sessão às quinze horas e cinco minutos, da qual eu, Edna Maria de Oliveira Loureiro, Assistente em 79 
Administração, lavrei esta ata, aprovada pela Vice-coordenadora do COMFOR-UFABC, Lilian 80 
Santos Leite Menezes, e pelos demais presentes à sessão. 81 
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