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Ata nº 004/2015/Ordinária/COMFOR 

 

Ata da IV 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 vinte e cinco de maio de dois mil e quinze, 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 Coordenadora Geral do Programa de Licenciaturas da UFABC, professora 5 
Virgínia Cardia Cardoso, e contou com a presença dos seguintes membros: Carlos Eduardo 6 
Rocha Santos, Fernando Luiz Cássio Silva, Lilian Santos Leite Menezes, Lúcia Regina Horta 7 
Rodrigues Franco, Maria Teresa Carthery, Mirian Pacheco Silva Albrecht. Ausências 8 
justificadas: Marcelo Zanotello, Patrícia Del Nero Velasco, Rafael de Mattos Grisi, Roque 9 
Caiero. Apoio administrativo: Edna Maria de Oliveira Loureiro. 1. Informes da Presidente. a) 10 
Cursos da SEB e SECADI. Professora Virgínia comentou que os cursos “Educação em Direitos 11 
Humanos” e “Gênero e Diversidade na Escola” haviam começado a primeira etapa: a formação 12 
dos tutores. Porém, com a interrupção do pagamento das bolsas pelo MEC, o início dos cursos 13 
foi postergado. Agendou uma reunião com as professoras Andrea Paula e Ana Dietrich para 14 
saber se podem retomar os cursos, uma vez que foi já liberado o pagamento das bolsas atrasadas. 15 
Tem havido uma pressão por parte da Prefeitura de São Paulo para iniciar os cursos. Será 16 
verificado com a Extensão o calendário para início destes. Deverá ser feita uma nova seleção de 17 
tutores. Depois de elaborado o novo cronograma, este deverá ser aprovado pelos membros do 18 
COMFOR. Perguntou se a aprovação pode ser feita por e-mail, devido à necessidade de se 19 
enviar ao FUNDEP, ou se deverá aguardar a próxima reunião. Ficou estabelecida a aprovação 20 
por e-mail e a homologação na próxima reunião, para constar em ata. Sobre o planejamento dos 21 
cursos para 2015, não há notícias. A presidente do Fórum dos Coordenadores do COMFOR, 22 
Nara Pimentel, em audiência com os secretários da SEB, da SECADI e da SETEC, pediu 23 
atenção especial a esse processo de formação e ao Pacto do Ensino Médio, mas ainda não obteve 24 
notícias. b) Proposta das Licenciaturas Interdisciplinares: informou ter recebido orientação da 25 
Secretária Geral Soraya Cordeiro para enviar novamente a proposta, após a conclusão do estudo 26 
que está sendo realizado por um grupo de professores sobre novos procedimentos para criação de 27 
cursos. c) Convite para a Semana das Licenciaturas: o evento será realizado nos dias 12 e 13 de 28 
junho. Há bastante procura por parte dos alunos da graduação. Convidou a todos para 29 
participarem e convidarem os alunos de seus cursos. d) A Assessoria de Relações Internacionais 30 
receberá um grupo de professores dos Estados Unidos. No dia 11 de junho, às 14 horas, haverá 31 
uma reunião com estes professores, a fim de estabelecer parcerias. Há dois professores da área 32 
de educação. Convidou os membros a participarem desse encontro. 2. Informes dos membros. 33 
Lilian convidou a todos para o COPEX 2015 – Congresso Paulista de Extensão Universitária, de 34 
26 a 28 de maio. Haverá apresentação de trabalhos e mesas redondas, no piso vermelho do Bloco 35 
A. A programação está no site da Extensão. 2. Calendário de reuniões de 2015-2. Foram 36 
aprovadas as datas 15/06, 13/07 e 10/08, no horário de 14 horas. 3. Ata da reunião de 28/04. 37 
Professor Fernando Cássio fez uma correção no item 8: o nome correto da presidente do Fórum 38 
de Coordenadores do COMFOR é Nara Pimentel. Professora Mirian pediu para acrescentar seu 39 
nome entre os presentes. Lilian fez uma correção no nome do edital (item 8): o correto é edital 40 
PROEXT. Após as correções, a ata foi aprovada por unanimidade. 4. Relato sobre o seminário 41 
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na Capes. Professor Fernando Cássio comentou sobre sua participação no Seminário 1 
Internacional “Repensando a universidade comparativamente: perplexidades, políticas e 2 
paradoxos”. Foi um evento sobre Educação Comparada, no qual se tratou da educação superior 3 
numa perspectiva internacional, com a presença de profissionais de outros países e do professor 4 
Bevilacqua, ex-reitor da UFABC. Um dos assuntos tratados foi sobre as universidades 5 
internacionais estarem muito focalizadas no que o mercado e o mundo do trabalho exigem e 6 
esperam da universidade. Manifestou-se a preocupação com a substituição da criatividade na 7 
produção de discursos contra-hegemônicos em favor de discursos hegemônicos. Foi criticado 8 
severamente o sistema de avaliação da Capes. Tratou-se também do Plano Nacional de Educação 9 
(PNE) e metas relacionadas ao ensino superior, discussão sobre os parâmetros de qualidade 10 
baseados em indicadores de pesquisa. 5. Planos Municipais de Educação. A Secretária Geral 11 
Soraya recebeu uma solicitação da Secretaria de Educação de Santo André, a qual enviou o 12 
documento “Caderno Metodológico”, que trata dos indicadores municipais de educação. A 13 
Secretaria de Educação solicitou a contribuição da UFABC, porém não ficou claro como seria 14 
essa contribuição. O prazo para resposta é 30 de maio. Propôs-se convidar um representante das 15 
secretarias municipais para participarem de uma reunião do COMFOR, a fim de exporem sua 16 
demanda. 6. Documento “Pátria Educadora”. Professora Virgínia apresentou a versão 17 
preliminar do documento. Este foi enviado aos pró-reitores de graduação, propondo-se a ser um 18 
plano para revolucionar a educação brasileira. Não se trata de um plano nacional, por 19 
desconsiderar as ações do MEC. Propõe três ações: as Escolas Anísio Teixeira, para alunos com 20 
maior potencial, Centros de Formação de Diretores e Centros de Qualificação Avançada para 21 
professores. Os membros manifestaram-se desfavoráveis ao documento, por considerá-lo 22 
segregador. 7. Regimento interno do COMFOR. Professora Virgínia apresentou a minuta do 23 
regimento. Discutiu-se a composição do Comitê, e sobre a viabilidade da participação de 24 
representantes do Plano Nacional de Formação de Professores (PARFOR), dos cursos de pós-25 
graduação na área de formação docente para a educação básica e do Programa Institucional de 26 
Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID). Foi aprovada a participação destes representantes. Os 27 
representantes das pró-reitorias serão indicados pelos respectivos pró-reitores, os dos cursos de 28 
licenciatura pelas coordenações dos respectivos cursos e os da UAB da UFABC pela própria. 29 
Haverá uma secretaria executiva.  A servidora Edna falou a respeito das atas, que até o momento 30 
têm sido feitas no formato de registro informal. Perguntou se deverá passar a registrar as 31 
reuniões no formato de ata oficial. Professora Mirian propôs registrar no formato de ata oficial, 32 
com a concordância de todos. Professor Fernando Cássio incorporará ao documento as últimas 33 
contribuições, que será encaminhado à Reitoria e, posteriormente, à Procuradoria, para atestar 34 
sua legalidade. Na próxima reunião o documento será submetido à aprovação. Esgotados os 35 
assuntos da pauta, professora Virgínia encerrou a sessão às quinze horas e cinquenta minutos, da 36 
qual eu, Edna Maria de Oliveira Loureiro, Assistente em Administração, lavrei esta ata, 37 
aprovada pela Coordenadora Geral do Programa de Licenciaturas, professora Virgínia Cardia 38 
Cardoso, e pelos demais presentes à sessão. 39 

 

Edna Maria de Oliveira Loureiro 

Assistente em Administração 

 

Virgínia Cardia Cardoso 

Coordenadora Geral do Programa de Licenciaturas 


