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Ata da III Reunião Ordinária do Comitê Gestor Institucional de Formação Inicial e Continuada
de Profissionais do Magistério da Educação Básica (COMFOR), convocada para as dezesseis
horas do dia 18 de abril de dois mil e dezessete, na sala 312-2 do Bloco A da Universidade
Federal do ABC (UFABC), sita à Avenida dos Estados, 5001, Santo André, SP. A reunião foi
presidida pela professora Virgínia Cardia Cardoso, Presidente do COMFOR-UFABC, e contou
com a presença dos seguintes membros: Breno Arsioli Moura, Representante do Curso de
Licenciatura em Física; Fernanda Franzolin, Representante do Curso de Licenciatura em
Ciências Biológicas; Francisco José Brabo Bezerra, Representante da Licenciatura em
Matemática; Jeferson Cassiano, Representante do Mestrado Profissional em Matemática; Lúcio
Campos Costa, Representante do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência
(Pibid); Patrícia da Silva Sessa, Representante do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas;
Rafael Cava Mori, Representante do curso de Licenciatura em Química; Silvio Ricardo Gomes
Carneiro, Representante do curso de Licenciatura em Filosofia. Apoio administrativo: Thainara
Joventino da Silva. Professora Virgínia cumprimentou a todos e iniciou a sessão às dezesseis
horas e sete minutos. Informes: 1) Envio ao ConsUni – solicitação de discussão sobre abertura
de curso. Professora Virgínia explicou tratar-se da documentação de solicitação relacionada às
Licenciaturas Interdisciplinares como curso de ingresso, a qual precisa ser enviada ao ConsUni
para discussão. Salientou já ter feito uma solicitação desse tipo, e foi deferida. Esse
procedimento foi executado com os quatro cursos selecionados pelo edital de 2016, de seleção
de propostas de novos cursos. Duas dessas propostas eram de Licenciaturas Interdisciplinares, e
duas de Licenciaturas Específicas. Depois de haver encaminhado as novas propostas, o Reitor a
convocou, e à professora Paula Tiba, para informar que essas serão otimizadas se forem
realizadas separadamente. Ou seja, primeiramente encaminhar as propostas das Licenciaturas
Interdisciplinares, e depois a proposta das Licenciaturas Específicas. Enfatizou não ser de todo
favorável a essa ideia, porque a Licenciatura em História será prejudicada, pois sem esta, a
Licenciatura em Filosofia será, praticamente, um curso com entrada exclusiva. Por esse motivo,
elaborou um documento para solicitar a discussão sobre as Licenciaturas Interdisciplinares no
ConsUni. Inteirou que, no documento, juntou os dois projetos, que estavam separados por causa
da exigência do edital, de que cada curso tivesse seu próprio projeto; explicitou que será uma
entrada única por uma LI com dois quadrimestres conjuntos e somente depois destes será
separado; listou no anexo as licenciaturas específicas: Licenciatura em História e Licenciatura
em Computação; realizou uma atualização de dados, com a quantidade necessária de docentes
para contratação. Relatou estar aguardando o aval do grupo de trabalho que desenvolveu as
propostas, para encaminhá-las. Solicitará ao ConsUni que agendem uma reunião extraordinária
ou insiram esse item na pauta da próxima. Reiterou que já possuem todos os formatos de
propostas possíveis, e caso haja mais algum questionamento, o formato já estará pronto.
Informou pretender, antes da reunião do ConsUni, realizar um encontro prévio com os
conselheiros dos centros, para explicar as propostas detalhadamente e dirimir possíveis dúvidas,
pois se eles forem orientados com antecedência, suas discussões no ConsUni serão mais
concisas. 2) Aprovação do curso de especialização em EDH no Consuni. Comunicou que o curso
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de “Educação em Direitos Humanos - EDH” passou pelo ConsUni e foi aprovado, podendo,
assim, ser aberto oficialmente. O MEC deferiu a utilização dos recursos remanescentes do curso
“Gênero e Diversidade na Escola”, para o oferecimento do curso EDH. Porém, enfatizaram que
este oferecimento não será intermediado pela Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização,
Diversidade e Inclusão (SECADI), e sim um curso próprio da UFABC. 3) Relatórios de
encerramento de projeto. Relembrou que a professora Andrea Paula dos Santos Oliveira
Kamensky estava devendo dois relatórios, um à UFABC, para encerramento do processo de
contratação com a FUNDEP, e outro para a SECADI. Informou que a professora enviou o
relatório aos responsáveis da UFABC, com toda a documentação solicitada. Sendo assim, não
possuem mais pendências com a FUNDEP. Entretanto, não fechou o relatório da SECADI, pois
resta inserir dados no sistema do MEC. Entre os dados faltantes, está a correção das informações
pessoais de três alunos matriculados no curso, por estarem erradas. Em razão disso, a SECADI
não permite o encerramento do relatório. 4) Professor Silvio informou que o Comitê Inter
Federativo é um conselho que cria uma espécie de observatório das políticas de
acompanhamento do Plano Municipal de Educação (PME), em Santo André. Esse conselho é
articulado entre munícipio, estado e federação, e a UFABC tem participação como parte da
União. Declarou representar o COMFOR nesse comitê, juntamente com o professor Fernando
Luiz Cássio Silva. Por meio dessa comissão têm feito boas relações, e conseguiram dar
seguimento a duas ações: apresentação do relatório da Política Municipal de Educação, com os
dados das políticas aplicadas no munícipio; programação da Conferência Nacional de Educação
(CONAE), na qual serão discutidos oito eixos: Articulação com o Sistema de Ensino; Qualidade,
Avaliação e Regulação de Políticas da Educação; Gestão Democrática; Acesso, Permanência e
Gestão; Direitos Humanos; Justiça Social e Exclusão; Cultura, Ciência, Trabalho e Meio
Ambiente; Valorização dos Profissionais da Educação; Financiamento da Educação. 5) Reforçou
o convite para o evento dos dias 16 e 17 de maio no campus Santo André, o qual os integrantes
da Rede Escola Pública e da Universidade estão organizando. Debaterão sobre as reformas de
ensino na América Latina. Relatou que receberão convidados do México, Porto Rico, Chile e
talvez da Argentina. Discussão. 1) Aprovação da ata de 14 de março. O documento foi colocado
em votação e aprovado com quatro votos favoráveis e três abstenções. 2) Aprovação ad
referendum do nome do professor Francisco Bezerra como representante do COMFOR no
CAP/Pibid. Professora Virgínia havia perguntado por e-mail quem poderia ser representante do
COMFOR na Comissão de Acompanhamento (CAP) do Pibid. O professor Francisco se
prontificou, sendo aprovado pela professora Virgínia. Esta solicitou a manifestação dos
membros, os quais aprovaram por unanimidade. 3) Outros. Professor Rafael questionou se há
alguma definição a respeito da Semana das Licenciaturas. Professora Virgínia explicou ter
contatado a professora Meiri Aparecida Gurgel, Coordenadora Institucional do Pibid, a qual
relatou estarem programando o simpósio do Pibid para o mês de novembro. Como planejam
realizar os eventos em conjunto, professora Virgínia sugeriu estipularem um grupo de trabalho
com representantes de todas as licenciaturas, para verificar uma data de realização da Semana
das Licenciaturas, e também para articular a organização com o Pibid. Ressaltou que, na
programação enviada pela professora Meiri, os eventos estão planejados para os dias nove, dez e
onze de outubro, nos quais em alguns horários do período vespertino ocorrerão apresentações de
pôsteres. Não havia nenhum esboço para o período noturno. Por isso, perguntou à professora se a
apresentação de pôsteres poderia ser feita no período noturno, porque a participação neste é
escassa. Reiterou não haver nenhuma decisão concreta para os eventos. Mais um informe: foram
realizados os concursos de Educação Inclusiva e de Libras. Do concurso de Libras, duas
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professoras foram aprovadas. Houve recurso de um participante reprovado. A banca respondeulhe, e a SUGEPE também já elaborou a documentação de resposta a esse recurso. Estão
aguardando a homologação das aprovações e da resposta, pela Reitoria. Explicou que, efetuadas
as homologações, terão de fazer o pedido de nomeação, pela qual as candidatas serão
direcionadas aos centros. No concurso de Educação Inclusiva houve três aprovações, mas há
apenas uma vaga, e encontra-se no mesmo processo do concurso de Libras. Informou ter
perguntado à professora Paula Tiba se poderiam oferecer uma turma de Libras no segundo
quadrimestre, para atender aos alunos com prazo mais escasso. Professora Paula respondeu achar
complicado oferecer uma turma já no segundo quadrimestre, pela possibilidade de não haver
tempo de o aprovado ser nomeado, pois, além da nomeação, há também o prazo para assumir o
cargo. Professora Fernanda relatou o caso de uma aluna que precisa cursar a disciplina de Libras,
não podendo esperar até o terceiro quadrimestre, pois corre o risco de jubilação. Professora
Virgínia também relatou o caso de outro aluno na mesma situação. Este caso foi resolvido pela
Divisão Acadêmica, tendo o aluno realizado um estudo dirigido, com a orientação de um
professor. Pode-se pensar também em abrir uma turma extra, com o aluno se inscrevendo via
edital da Prograd. Professor Silvio relatou que um aluno levantou a hipótese de cursar a
disciplina em outra instituição de ensino superior. Professora Virgínia reiterou que isso já
aconteceu em 2015, quando não conseguiram montar uma turma. A Universidade utilizou os
certificados trazidos pelos alunos para equivalência. Professora Fernanda perguntou sobre as
próximas reuniões. Professora Virgínia respondeu que enviará um Doodle até o fim do
quadrimestre vigente, para que se manifestem sobre as opções de horário para o próximo
quadrimestre. Esgotados os assuntos da pauta, professora Virgínia encerrou a sessão às dezesseis
horas e quarenta e um minutos. A ata foi lavrada e aprovada pela Presidente do COMFORUFABC, professora Virgínia Cardia Cardoso, e pelos demais presentes à sessão.

Virgínia Cardia Cardoso
Presidente do COMFOR-UFABC

