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Ata nº 003/2016/Ordinária/COMFOR 

 

Ata da III 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 
treze de abril de dois mil e dezesseis, na sala 301-3 do Bloco A da Universidade Federal do ABC 3 
(UFABC), sita à Avenida dos Estados, 5001, Santo André, SP. A reunião foi presidida pela 4 
Presidente do COMFOR-UFABC, professora Virgínia Cardia Cardoso, e contou com a presença dos 5 
seguintes membros: Fernando Luiz Cássio Silva, Lilian Santos Leite Menezes, Lúcia Regina Horta 6 
Rodrigues Franco, Patrícia Del Nero Velasco e Rafael de Mattos Grisi. Apoio administrativo: Edna 7 
Maria de Oliveira Loureiro. Professora Virgínia cumprimentou a todos e iniciou a sessão às catorze 8 
horas e dez minutos. Discussão. 1) Aprovação da ata de 24 de março. Não havendo comentários, o 9 
documento foi aprovado por unanimidade. 2) Relato sobre o seminário no Conselho Nacional de 10 
Educação - CNE. Professor Fernando Cássio relatou que o objetivo do seminário foi discutir a 11 
formação inicial e continuada de professores, tendo sido mais centralizado na formação inicial. 12 
Destacou três pontos do evento: - estágio supervisionado: será emitido um parecer sobre o assunto 13 
em julho, com orientações que deverão ir ao encontro das necessidades da UFABC; - práticas como 14 
componentes curriculares: também será emitido um parecer com as diretrizes; - núcleos: as 15 
disciplinas de formação inicial deverão se conformar a três núcleos. Observou faltar leitura sobre a 16 
profissionalização de professores por parte do CNE. Acrescentou que esteve na Secretaria Municipal 17 
de Educação de Santo André para uma discussão sobre a Base Curricular, Sistema Nacional de 18 
Educação e políticas públicas de educação. Informou ter procurado esta Secretaria devido a ter 19 
recebido, por parte do Conselho do CCNH e da CG, uma série de demandas para análise de projetos 20 
de cursos de formação de professores. Considerou esse o caminho correto para tratar da questão. 21 
Informou à Secretaria sobre todas as discussões ocorridas na UFABC e buscou informações sobre 22 
como os cursos acontecem. A equipe da Secretaria se dispôs a vir à Universidade para um encontro e 23 
discutir as demandas. Propôs uma reunião entre o COMFOR, os professores das licenciaturas e a 24 
Secretaria. Professora Lúcia comunicou que o Ministro da Educação anunciou a abertura de 105 mil 25 
vagas na UAB, presencial e à distância. Todos os coordenadores da UAB foram convocados para 26 
uma reunião em Brasília, e o início das aulas está previsto para agosto. Os professores deverão se 27 
inscrever até 5 de maio, sendo que a reunião será posterior a esta data. Professor Fernando opinou 28 
não haver possibilidade de atender a esta demanda, pois não há condições de oferecer o presencial, 29 
dada a estrutura dos cursos da UFABC, e não há licenciaturas à distância. Poderá ser viabilizada 30 
futuramente, com a estruturação do NTE. 3) Envio da proposta das LI. Professor Fernando informou 31 
que a proposta está em andamento. Professora Patrícia acrescentou que está em discussão a 32 
Licenciatura em Humanidades (LH), cuja proposta será submetida ao GT. Professora Virgínia 33 
informou que deverá haver uma proposta de Licenciatura em História, uma de Educação Física e 34 
outra de Computação. 4) Prorrogação dos cursos Educação em Direitos Humanos (EDH) e Gênero e 35 
Diversidade na Escola (GDE). Informou que a professora Ana Maria Dietrich enviou a 36 
documentação explicando os motivos para a prorrogação do contrato do curso EDH. Lembrou que o 37 
contrato com a FUNDEP termina no final do ano, podendo ser prorrogado, desde que o MEC 38 
autorize. O MEC determinou que todos os cursos de formação iniciados terminem até julho do 39 
próximo ano. A professora Ana solicita prorrogação até este prazo, a fim de poder utilizar as vagas 40 
ociosas para formar uma nova turma, e ainda para produzir um material mais sofisticado, com 41 
tradução para o Espanhol e uma edição em Libras. Em relação ao curso GDE, a professora Andréa 42 



 

 

Paula esteve na última reunião do COMFOR para apresentar a justificativa para sua prorrogação. 43 
Porém os membros não consideraram suficientes seus argumentos. O prazo com a FUNDEP para 44 
este curso termina em 40 dias, e a professora Andréa solicita prorrogação até o final deste ano, para 45 
fazer produção de mais material. Após a reunião, a professora enviou uma justificativa mais 46 
formalizada. Ela já tem autorização do MEC para terminar o curso até o final do ano, necessitando da 47 
prorrogação do contrato com a FUNDEP. Já a professora Ana precisa da autorização do MEC por ter 48 
alterado os itens do orçamento. Lilian alegou que a professora Andréa não fornece os dados do curso 49 
à PROEC. Questionou um ponto do orçamento apresentado pela referida professora: 10 mil reais 50 
para impressão de certificados, sendo que este documento é emitido pela PROEC. Professor 51 
Fernando manifestou-se favorável à prorrogação, considerando, porém, temerária a gestão do recurso 52 
público, o que deve ser levado em conta em futuras submissões da referida coordenadora a este 53 
Comitê. É preciso estabelecer uma vigilância em relação à aplicação do recurso. O valor de 10 mil 54 
reais, que seria destinado aos certificados, tem de ser devolvido. Professora Virgínia esclareceu que, 55 
até o momento, foram gastos no curso GDE diárias e passagens para os bolsistas, serviços de vídeo, 56 
locação de ônibus, coffee breaks para os encontros e material didático. Professora Lúcia opinou que a 57 
Universidade deveria prover um meio de os TAs auxiliarem os professores na aplicação desses 58 
recursos. Professora Virgínia informou que a professora Ana Dietrich foi convidada pela Secretaria 59 
de Direitos Humanos de Santo André para oferecer o mesmo curso aos professores do município. O 60 
recurso seria da Prefeitura de Santo André. A professora deverá utilizar toda a estrutura já produzida 61 
para esta nova turma, caso a proposta se concretize. Professora Lúcia considerou importante verificar 62 
a avaliação dos cursos pelos alunos. Para os próximos cursos, deverá haver uma equipe mais 63 
esclarecida como apoio. Os membros aprovaram a prorrogação do curso EDH. No caso do curso 64 
GDE, será enviada uma carta à coordenadora com a autorização da prorrogação até dezembro de 65 
2016, condicionada ao envio de um relatório de todos os procedimentos referentes ao curso e de uma 66 
avaliação pelos alunos. 5) Nova composição do COMFOR. Professora Virgínia informou que esta é 67 
a penúltima reunião com a atual composição. Enviará uma carta a todos os coordenadores dos cursos 68 
de licenciatura e às pró-reitorias solicitando indicação de novos membros para os próximos dois 69 
anos, podendo ser as mesmas pessoas da atual composição. Comunicou não ter a intenção de 70 
continuar na coordenação. Talvez possa continuar como representante da Licenciatura em 71 
Matemática ou da Prograd. Solicitou a quem tiver interesse na coordenação, que possa se prontificar. 72 
No entanto, a escolha é feita pelo Reitor. Na próxima gestão haverá o presidente e o vice-presidente. 73 
Comunicou que irá assinar a prorrogação do contrato com a FUNDEP. Porém, quem assumir a 74 
presidência irá decidir se vai refazer o contrato ou mantê-lo até o seu término. Professor Rafael 75 
sugeriu que o novo presidente trabalhe com a professora Virgínia nesse processo até a assinatura, 76 
para se inteirar dos termos do contrato. Esgotados os assuntos da pauta, professora Virgínia encerrou 77 
a sessão às quinze horas e quarenta e cinco minutos, da qual eu, Edna Maria de Oliveira Loureiro, 78 
Assistente em Administração, lavrei esta ata, aprovada pela Presidente do COMFOR-UFABC, 79 
professora Virgínia Cardia Cardoso, e pelos demais presentes à sessão. 80 
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