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Síntese:
1. Informes:
1.1. Mudanças de membros no COMFOR. Professora Virgínia informou que, na Licenciatura em
Matemática, os professores Márcio e Maria Teresa mudaram suas funções. Professor Márcio
passou a suplente e professora Maria Teresa passou a titular. Na Licenciatura em Química há um
novo membro: professor Fernando Luiz Cássio, que assumirá como titular, no lugar do professor
Sérgio Henrique Bezerra de Sousa Leal, e este passará a suplente. Será nomeada a servidora
Lilian Menezes, como suplente da Proex, a servidora Virgínia Slivar, como suplente da Prograd,
e a professora Maísa Helena Altarugio, como suplente da Propg.
1.2. Participação da professora Mirian na reunião do Grupo de Trabalho relacionado ao Pacto do
Ensino Fundamental II, em Brasília. Professora Mirian informou que não será o Pacto, e sim um
curso, que será oferecido para um público restrito. Foi elaborado o documento “Orientações para
o trabalho do GT para formação de professores do 6º ao 9º anos do Ensino Fundamental”. O
objetivo geral da formação, proposto pelo MEC, foi a implementação de currículo em educação
integral para os anos finais do Ensino Fundamental. O GT chegou ao consenso de que o objetivo
dessa formação não é implementar currículo, e sim propiciar a formação continuada dos
docentes. A partir dessa discussão, chegou-se ao novo objetivo: propiciar formação continuada
na escola e para a escola, nas diferentes áreas, contribuindo para a compreensão de um currículo
em educação integral, visando suprir necessidades formativas e subsidiar a organização do
trabalho pedagógico da escola, que parta de problemas concretos e possibilite a construção de
saberes, visando à autonomia do professor. O público são professores que atuam nos anos finais
do Ensino Fundamental. A adesão será pelo Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE). São
basicamente três conteúdos: currículo, avaliação e as diferentes áreas. Em currículo serão
estudadas as novas diretrizes curriculares nacionais e os direitos à aprendizagem e ao
desenvolvimento. Nos macrocampos, a ideia é possibilitar a formação a esses professores em
conteúdo específico, metodologias e recursos didáticos. No módulo de avaliação, seria a
avaliação da realidade escolar, a partir das informações do PDDE e do Sistema de Avaliação da
Educação Básica (SAEB), e avaliação e modificações necessárias ao Projeto Político Pedagógico

(PPP) da escola. Espera-se que o curso comece com uma avaliação sobre a escola e que o
fechamento do curso seja uma avaliação do PPP da Escola e uma reelaboração deste projeto. Foi
proposto que o curso seja de 8 horas presenciais e 4 horas de estudo individual em EaD,
perfazendo um total de 12 horas mensais. Quem trabalhar nesse curso seguirá os mesmos moldes
do Pacto.
1.3. Convite. Professora Virgínia transmitiu o convite do professor Mário Minami, o qual
coordena um projeto de extensão com professores do Ensino Básico da rede pública. Haverá um
seminário com o tema “Escola Padrão Fifa”, no dia 16 de agosto.
2. Atas das reuniões de 30/04 e 12/05/2014. Professora Virgínia colocou as atas em votação,
sendo aprovadas por unanimidade.
3. Aprovação para efeito da PLOA para Planejamento de 2015 – SISFOR. Professora Virgínia
recordou o planejamento apresentado na reunião anterior. Colocou-o em votação, sendo
aprovado por unanimidade.
4. Homologação de inscrições para o edital de coordenador geral do Pacto para o Ensino Médio.
Professora Virgínia informou ter recebido a inscrição dos professores Evonir Albrecht e Luiz
Fernando Barrére Martin. Relatou a experiência profissional declarada pelos professores no
formulário de inscrição. Os membros do COMFOR deferiram a inscrição do professor Evonir e
indeferiram a inscrição do professor Luiz Fernando, por não atender ao item 5.2 do Edital
001/2014.
5. Cursos da Formação aprovados pelo MEC. Professora Virgínia informou que, para este ano,
foram planejados três cursos. O Pró-Conselho, que seria oferecido pela professora Maria
Gabriela Marinho, pela SEB, não foi aprovado porque a UFSCAR já havia se comprometido, no
ano passado, a oferecer o curso para todo o Estado. Os cursos a serem oferecidos pelas
professoras Andrea Paula dos Santos e Ana Maria Dietrich foram aprovados. Porém, uma parte
da verba, que estava planejada para a compra de material permanente, não foi aprovada pelo
MEC, pois a verba é somente para custeio. As professoras então refizeram os planejamentos e
reenviaram, sendo aprovados. As bolsas já estão liberadas. Professora Lúcia informou haver a
expectativa de serem publicados os editais para seleção de tutores na próxima semana.
Professora Virgínia levantou a questão de como será utilizado este recurso. Cada curso possui
500 mil reais. Seria preciso encaminhar o processo para fazer o empenho de tudo que será
comprado, até o final de julho. Sugeriu que esta verba seja repassada para uma fundação de
apoio, que tenha convênio com a UFABC, para que possa ser utilizada por um período maior.
6. Avaliações das licenciaturas sobre a proposta da LI. Professora Virgínia informou que apenas
o curso de Filosofia enviou a avaliação, além do curso de Química, que já havia enviado
anteriormente. Professora Mirian informou que no curso de Biologia a avaliação está
praticamente pronta. Professora Virgínia estendeu o prazo para até a próxima semana.
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