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Ata nº 009/2015/Ordinária/COMFOR 

 

Ata da IX 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 2 
do dia trinta de novembro de dois mil e quinze, na sala 306-1 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 Coordenadora do COMFOR - UFABC, professora Virgínia Cardia Cardoso, e 5 
contou com a presença dos seguintes membros: Carlos Eduardo Rocha Santos, representante da 6 
Prograd; Lilian Santos Leite Menezes, representante suplente da Proec; Marcelo Zanotello, 7 
representante do curso de Licenciatura em Física; Mirian Pacheco Silva Albrecht, representante 8 
do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas; Patrícia Del Nero Velasco, representante do 9 
curso de Licenciatura em Filosofia; Rafael de Mattos Grisi, representante da Propg. Ausências 10 
justificadas: Fernando Luiz Cássio Silva, representante do curso de Licenciatura em Química; 11 
Lúcia Regina Horta Rodrigues Franco, representante da UAB; Maria Teresa Carthery, 12 
representante do curso de Licenciatura em Matemática. Não votantes: Ana Maria Dietrich, 13 
coordenadora do curso “Educação em Direitos Humanos” e João Pires, tutor do curso “Gênero e 14 
Diversidade na Escola”. Apoio administrativo: Edna Maria de Oliveira Loureiro, Assistente em 15 
Administração, e Nicole Mirian Dias Silva, Estagiária em Secretariado Executivo. 1) Informes. 16 
1.1. Professora Virgínia informou ter sido convidada para participar de uma reunião na Reitoria, 17 
com a Proec e a secretária municipal de educação de Mauá. Esta secretaria está tendo problemas 18 
com a formação continuada de docentes e solicitou ajuda da UFABC. Pediu aos membros do 19 
COMFOR para pensarem em como atender à solicitação. Lilian acrescentou que a Proec já havia 20 
orientado à secretaria e ao conselho municipal de educação desse município a fazerem um 21 
levantamento das necessidades. Professora Virgínia sugeriu organizar um centro de formação de 22 
professores, com cursos de pós-graduação e extensão. Professor Marcelo sugeriu montar um 23 
catálogo de cursos. Lilian propôs publicar no site uma chamada para a estruturação desse 24 
catálogo. 1.2. Professora Virgínia informou sobre a próxima reunião do ConsUni, no dia 25 
primeiro de dezembro, na qual será pautado o edital das Licenciaturas Interdisciplinares. 26 
Convidou a todos a participar. Esclareceu tratar-se apenas da proposta. O curso ainda não está 27 
previsto no regimento da UFABC. 1.3. No dia três de dezembro ocorrerá a Conferência Regional 28 
de Educação. As sete cidades do ABC formaram o consórcio intermunicipal, no qual há o GT 29 
Educação, presidido pela secretária adjunta de educação de Santo André, Ana Lúcia Sanchez. 30 
Cada cidade elaborou seu plano municipal de educação. A intenção do GT é reunir todos os 31 
planos municipais para elaborar o plano regional. Para tanto será realizada a conferência na 32 
UFABC, no campus São Bernardo, onde será votado o Regimento do Fórum Regional de 33 
Educação. À tarde haverá grupos com temas diversos, e a professora Virgínia ficará com o tema 34 
de formação de professores. Convidou a todos para o evento. 1.4. Convidou os membros para 35 
uma reunião com o professor José Fernando Rey, sobre as licenciaturas em EaD, a se realizar no 36 
dia 7 de dezembro. 2) Aprovação da ata de 09/11/2015. Não houve comentários. Em votação, o 37 
documento foi aprovado por unanimidade. 3) Apresentação das professoras Ana Dietrich e 38 
Andrea Paula sobre os cursos de GDE e EDH. Professora Ana Dietrich fez sua apresentação: 39 
o curso é de aperfeiçoamento em “Educação em Direitos Humanos”, aprovado pelo MEC em 40 
agosto de 2014, assim como o de “Gênero e Diversidade na Escola”. A Prefeitura Municipal de 41 
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São Paulo, ciente da experiência da professora Andrea Paula com a oferta do curso em EaD, 42 
convidou-a para a execução dos projetos desses dois cursos. Foram realizadas reuniões com a 43 
Secretaria Municipal de Direitos Humanos para a elaboração. A Prefeitura de São Paulo possui 44 
14 polos de atuação, dos quais 8 foram destinados à UFABC, que abriu 500 vagas para cada um 45 
dos cursos. O curso de EDH foi dividido em 6 módulos: “Fundamentos filosóficos e históricos 46 
dos direitos humanos e a construção dos marcos regulatórios”, “A educação como construtora de 47 
uma cultura de direitos humanos”, “Direitos humanos e o projeto político pedagógico da escola”, 48 
“Direitos humanos e as diversidades na escola”, “Direitos humanos e materiais didáticos” e 49 
“Plano de ação educacional e avaliação”. O resultado do módulo 6 vai estar no último encontro, 50 
numa estrutura semelhante ao simpósio de iniciação científica. Foi realizada a matrícula dos 51 
candidatos, porém houve uma demora entre a matrícula e o início do curso, de cerca de seis 52 
meses. Durante esse período, muitos candidatos desistiram. A evasão foi em torno de 50 por 53 
cento. Foi feita então uma segunda chamada, para mais 225 cursistas. Porém, entre os módulos, 54 
foi ocorrendo nova evasão, chegando novamente a 50 por cento. Hoje há cerca de 331 cursistas, 55 
o que preocupa em termos de meta. Algumas diretrizes foram tomadas, como reabrir os módulos 56 
no recesso, e também chamar o restante da lista de espera. No entanto, o deadline do curso é 57 
maio de 2016, em virtude do encerramento das bolsas de tutoria. Apresentou a estrutura do curso 58 
no Tidia e os principais problemas enfrentados. Lilian detalhou e citou outros problemas, 59 
incluindo a dificuldade de preenchimento das vagas, o atraso no pagamento das bolsas dos 60 
tutores e a dificuldade de comunicação com os professores coordenadores. João Pires, tutor do 61 
curso GDE e representante da professora Andrea Paula, também falou sobre os problemas 62 
enfrentados durante este curso. Professora Virgínia agradeceu a ambos pela presença e 63 
apresentação. 4) Andamento dos GTs sobre Bases Curriculares Nacionais e Sistema 64 
Nacional de Educação. Professora Virgínia informou que no dia oito de dezembro, no campus 65 
São Bernardo, haverá uma apresentação conjunta dos dois grupos. O professor Salomão Barros 66 
Ximenes está coordenando o grupo de Sistema Nacional de Educação, e a professora Giselle 67 
Watanabe está coordenando o grupo de Bases Curriculares. Convidou a todos para participar. 68 
Esgotados os assuntos da pauta, professora Virgínia encerrou a sessão às dezesseis horas e treze 69 
minutos, da qual eu, Edna Maria de Oliveira Loureiro, Assistente em Administração, lavrei esta 70 
ata, aprovada pela Coordenadora do COMFOR, professora Virgínia Cardia Cardoso, e pelos 71 
demais presentes à sessão. 72 
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