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Ata nº 004/2016/Ordinária/COMFOR 

 

Ata da IV Reunião Ordinária do Comitê Gestor Institucional de Formação Inicial e Continuada 1 
de Profissionais do Magistério da Educação Básica (COMFOR), convocada para as catorze 2 
horas do dia 11 de maio de dois mil e dezesseis, na sala 302-3 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 Presidente do COMFOR-UFABC, professora Virgínia Cardia Cardoso, e contou 5 
com a presença dos seguintes membros: Carlos Eduardo Rocha Santos, Fernando Luiz Cássio 6 
Silva, Lilian Santos Leite Menezes, Marcelo Zanotello, Maria Teresa Carthery, Meiri Aparecida 7 
Gurgel de Campos Miranda e Patrícia Del Nero Velasco. Apoio administrativo: Edna Maria de 8 
Oliveira Loureiro. Professora Virgínia cumprimentou a todos e iniciou a sessão às catorze horas 9 
e dez minutos. Informes da Presidente: 1) Alteração da data do ForCOMFOR. O Fórum de 10 
Coordenadores do COMFOR, anteriormente agendado para os dias 11 e 12 de maio, foi 11 
transferido para os dias 18 e 19 de maio, em Brasília. 2) Propostas de novas licenciaturas 12 
enviadas. Foram enviadas dez propostas de novos cursos de licenciatura, sendo três 13 
interdisciplinares – Licenciatura em Ciências Naturais e Matemática, Licenciatura em 14 
Humanidades e Licenciatura em Artes. As específicas são para os cursos de História, Geografia, 15 
Ciências Sociais, Ciências da Religião, Letras, Educação Física e Computação. As propostas 16 
passarão por uma banca de avaliação, que deverá ser composta por especialistas na área de 17 
educação não envolvidos com as propostas, da Universidade e externo. 3) Apresentação do site 18 
do COMFOR. O objetivo inicial era que o portal fosse de formação de professores, não 19 
especificamente do COMFOR. Passou a palavra ao servidor Carlos, que apresentou o lay-out. 20 
Endereço para acesso ao site: prograd.ufabc.edu.br/comfor. Professor Marcelo sugeriu criar uma 21 
aba para a Extensão e outra para a Pós-Graduação, para os cursos vinculados à formação de 22 
professores. Professora Virgínia agradeceu e parabenizou o servidor Carlos pelo trabalho. 23 
Informes dos membros: 1) Professora Meiri informou sobre a publicação de uma portaria da 24 
Capes transformando o Pibid num programa de reforço escolar. Há um cronograma para 25 
adequação dos projetos a esse novo formato. O prazo para submeter a readequação é até 5 de 26 
junho. O grupo do Pibid na UFABC foi contra a portaria, por descaracterizar o Programa. 27 
Devido a essa mudança, a professora decidiu deixar a coordenação institucional do Programa. 28 
Há uma luta nesse fórum para a revogação da portaria. Haverá uma reunião com o Reitor para 29 
solicitar uma posição institucional. 2) Professor Fernando comunicou que foi solicitada a 30 
contratação do oitavo docente na Licenciatura em Química. Foi realizada uma plenária e 31 
encaminhada ao Conselho do Centro a solicitação de expansão de vagas. 3) Professora Patrícia 32 
informou sobre a aprovação do PROF-Filosofia (mestrado profissional) pela Capes. 4) Lilian fez 33 
um convite para o Fórum Nacional de Pró-Reitores de Extensão, a ser realizado no campus São 34 
Bernardo, de 11 a 13 de maio. Também no dia 12 de maio, das 9h às 18h, no mesmo campus, 35 
haverá o Congresso de Extensão Universitária da UFABC, onde serão apresentados os projetos 36 
de extensão realizados. 5) Professor Marcelo comunicou que foi enviado o APCN (apresentação 37 
de propostas para cursos novos) para o doutorado em “Ensino, História e Filosofia das Ciências e 38 
Matemática”. Espera-se uma resposta até o fim do ano. Discussão: 1) Ata da reunião de 13 de 39 
abril. Professora Patrícia solicitou correção na linha 33: onde se lê “para a qual será submetida 40 



 

 

uma proposta de GT”, leia-se “cuja proposta será submetida ao GT”. Professor Fernando 41 
solicitou acrescentar, na linha 53, após “recurso público”, a seguinte frase: “o que deve ser 42 
levado em conta em futuras submissões da referida coordenadora a este Comitê”. Sem mais 43 
comentários, o documento foi colocado em votação, sendo aprovado com duas abstenções, com 44 
as correções. 2) Solicitação de membros para a banca de avaliação para redistribuição de 45 
professora de LIBRAS. Professora Virgínia informou sobre a solicitação de redistribuição da 46 
professora Fernanda Beatriz Caricari de Morais, do Instituto Nacional de Educação de Surdos 47 
(INES), para a UFABC, para ministrar LIBRAS. Solicitou a ela a elaboração de uma proposta de 48 
trabalho. Porém, oficialmente, ela não tem os requisitos exigidos pelo decreto de 2005 para 49 
ministrar LIBRAS: formação em Letras/LIBRAS ou PROLIBRAS. No entanto, há uma 50 
possibilidade para quem tem Pós-graduação em LIBRAS. Ela está fazendo esse curso para 51 
ingressar na UFABC. Professora Virgínia encaminhou o pedido formalizado da referida 52 
professora à Comissão de Vagas, que decidiu esperar a professora concluir o curso. Ela ocuparia 53 
uma das três vagas disponibilizadas pela Reitoria para professor de LIBRAS. Trata-se de uma 54 
vaga não vinculada a nenhum curso. Professora Virgínia pediu a ela que indicasse um curso ao 55 
qual ela pudesse se vincular. Ela informou ter interesse pela Licenciatura em Filosofia, que seria 56 
mais próxima à sua área. A Comissão de Vagas exigiu que ela passasse pelos trâmites como se a 57 
vaga fosse de algum curso. A professora terá de apresentar uma aula sobre a importância de 58 
LIBRAS para a formação de professores e passar pela avaliação de uma banca, formada por um 59 
representante de cada curso de licenciatura. Pediu aos coordenadores dos cursos de licenciatura 60 
para indicar uma pessoa para compor um GT para avaliar o pedido de redistribuição. Porém a 61 
Comissão de Vagas determinou que o COMFOR conduza todo o processo. Este Comitê irá 62 
nomear o grupo. Está aguardando os cursos enviarem as indicações. Até o momento há os 63 
seguintes professores indicados: professor Rafael Cava Mori, da Química; professora Vivilí 64 
Maria Silva Gomes, da Matemática; professor João Rodrigo Santos da Silva, da Biologia; 65 
faltando indicação da Física e da Filosofia. Devido ao curto prazo para aprovação dos nomes, 66 
solicitou aos membros que aprovassem por e-mail. Lilian sugeriu verificar a possibilidade de os 67 
tradutores em LIBRAS da Universidade contribuírem nesse processo. 3) Edital para coordenação 68 
de curso para gestores. Professora Virgínia informou ter recebido um comunicado sobre o MEC 69 
abrir um edital (nº 39/2016) para credenciar instituições que queiram oferecer cursos de 70 
formação continuada para gestores (diretores de escola), e outro edital (nº 40) para credenciar 71 
instituições que queiram oferecer a prova de certificação para esses gestores. Considerou 72 
importante propor a participação da UFABC na oferta dos cursos. Quem se credenciar em um 73 
edital não poderá se credenciar no outro. Pediu opinião dos membros sobre a pertinência da 74 
participação da Universidade. Caso afirmativo, será necessário solicitar pessoas interessadas em 75 
coordenar os cursos, necessitando de um coordenador geral e um coordenador adjunto para cada 76 
curso. Serão dois cursos de extensão, um de aperfeiçoamento e outro de atualização. O 77 
responsável deverá organizar um curso em EaD, oferecendo no mínimo mil vagas. A instituição 78 
e o candidato a coordenador têm de comprovar experiência em cursos de formação de gestores. 79 
Os membros foram favoráveis à divulgação do edital do COMFOR, em atendimento ao edital nº 80 
39/2016 – MEC/SEB. 4) Indicações para compor equipe de avaliação de livros didáticos. 81 
Professora Virgínia comentou sobre uma publicação anual de um edital de formação de equipe 82 
de avaliação de livros didáticos. No ano passado esse assunto foi tratado no COMFOR e foi 83 
constituído um GT, que concluiu que, naquele momento, a UFABC não tinha condições de 84 
propor uma equipe de avaliação, por questão técnica, falta de local adequado e pelo fato de a 85 
avaliação não poder ser feita por pessoas de uma única região. Este ano, houve uma pessoa 86 



 

interessada em participar desse processo, o professor Daniel Florio, que entrou em contato com a 87 
Reitoria. A Reitoria então encaminhou à professora Virgínia o e-mail com a resposta do referido 88 
professor, para avaliar a pertinência e conveniência em apresentar proposta institucional. Esta 89 
ponderou que somente uma pessoa não tem condições de participar do projeto. Professor 90 
Fernando informou haver outras pessoas interessadas. Lilian sugeriu reabrir a chamada e fazer 91 
uma divulgação maior. Professor Marcelo sugeriu fazer uma consulta à comunidade 92 
universitária, estipulando uma data para manifestação de interessados. Lilian propôs fazer nova 93 
consulta aos integrantes do GT constituído no ano passado, para que se posicionem sobre as 94 
condições atuais da Universidade. 5) Indicações de banca para avaliação de propostas das 95 
licenciaturas, conforme o edital 59/2016. Professor Marcelo sugeriu retirar este item de pauta, 96 
considerando que o COMFOR é um dos proponentes, não cabendo a este Comitê indicar os 97 
membros para a banca. Sugestão acatada pelos membros. 6) Indicações de membros para o 98 
Fórum Municipal de Educação – Santo André. Professora Virgínia comentou sobre a solicitação 99 
da Reitoria, alegando não haver representante da UFABC no referido Fórum. Professor Fernando 100 
Cássio manifestou interesse em ser representante, tendo sido nomeado pela Reitoria. 7) 101 
Indicação de novos membros do COMFOR. Professora Virgínia lembrou ser esta a última 102 
reunião com os atuais membros. Ficou de enviar uma CI aos coordenadores de curso e pró-103 
reitores solicitando indicação de novos membros. Até o momento não enviou o documento 104 
devido à impossibilidade de conversar com o Pró-Reitor de Graduação, professor José Fernando 105 
Rey, por causa de sua licença médica. A necessidade de conversar primeiramente com ele é 106 
devido ao COMFOR estar vinculado a essa pró-reitoria. Também é preciso consultar o Reitor, 107 
que estava de férias, sobre sua concordância, porque a nova composição do COMFOR não está 108 
conforme a portaria da Reitoria de 2014. É preciso emitir uma nova portaria com a nova 109 
composição. De acordo com o Regimento do COMFOR, haverá na composição representantes 110 
de todos os cursos de graduação em licenciatura, dos cursos de pós-graduação relacionados à 111 
formação de professores e também da coordenação do Pibid. É preciso verificar se serão 112 
convidados representantes de todos os cursos ou somente dos que trabalham oficialmente com 113 
formação de professores. Decidiram incluir os cursos de Pós-graduação em Ensino, História e 114 
Filosofia das Ciências e Matemática, Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional e 115 
Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física. 8) Processo de discussão de cursos de 116 
licenciatura em EaD/ semipresenciais. Professora Virgínia informou que a proposta foi enviada 117 
conforme indicação do GT, como curso presencial. É possível uma discussão sobre as vantagens 118 
e desvantagens do curso semipresencial. Professor Fernando manifestou-se contra, pois a 119 
proposta teria de passar pelos conselhos superiores, gerando uma série de questões. É importante 120 
apresentar uma proposta à Universidade, para verificar se esta tem interesse em implementar o 121 
curso. Professora Virgínia esclareceu que a proposta será mantida como foi encaminhada, porém 122 
pode-se iniciar uma discussão para embasar novas perspectivas de cursos. Professor Marcelo 123 
sugeriu, por ser esta a última reunião da atual composição do COMFOR, colocar esse assunto 124 
como primeiro ponto de pauta para o próximo Comitê. Defendeu que, neste momento, a proposta 125 
fique como presencial, porque a decisão da Universidade de oferecer cursos presenciais à 126 
distância ou semipresenciais deve ser institucional, valendo para todos os cursos, não somente 127 
para a licenciatura. Professor Fernando propôs como encaminhamento verificar que tipo de 128 
demanda será feito pelas coordenações de curso, para estas se posicionarem, para então 129 
qualificar uma discussão. Professor Marcelo acrescentou que, quem tiver interesse em propor um 130 
curso semipresencial, deverá apresentar um projeto, o qual será discutido.  Esgotados os assuntos 131 
da pauta, professora Virgínia encerrou a sessão às dezesseis horas e sete minutos, da qual eu, 132 



 

Edna Maria de Oliveira Loureiro, Assistente em Administração, lavrei esta ata, aprovada pela 133 
Presidente do COMFOR-UFABC, professora Virgínia Cardia Cardoso, e pelos demais presentes 134 
à sessão. 135 
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Presidente do COMFOR-UFABC 


