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Ata nº 006/2016/Ordinária/COMFOR 

 

Ata da VI 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 17 de outubro de dois mil e dezesseis, 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 Presidente do COMFOR-UFABC, professora Virgínia Cardia Cardoso, e contou 5 
com a presença dos seguintes membros: Ana Maria Dietrich, Representante do curso de Pós-6 
graduação em Ensino, História e Filosofia das Ciências e Matemática; Carla Lopes Rodriguez, 7 
Representante da Universidade Aberta do Brasil (UAB); Francisco José Brabo Bezerra, 8 
Representante do curso de Licenciatura em Matemática; Jeferson Cassiano, Representante do 9 
Mestrado Profissional em Matemática; Lilian Santos Leite Menezes, Representante da Pró-10 
Reitoria de Extensão e Cultura (Proec); Lúcio Campos Costa, Representante do Programa 11 
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid); Marcelo Oliveira da Costa Pires, 12 
Representante do Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física; Meiri Aparecida Gurgel 13 
de Campos Miranda, Representante do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas; Rafael 14 
Cava Mori, Representante do curso de Licenciatura em Química e Silvio Ricardo Gomes 15 
Carneiro, Representante do curso de Licenciatura em Filosofia. Visitante: Nathália Vaccani, 16 
Auxiliar Administrativa do curso de Educação em Direitos Humanos. Apoio administrativo: 17 
Edna Maria de Oliveira Loureiro. Professora Virgínia cumprimentou a todos e iniciou a sessão 18 
às catorze horas e oito minutos. Informes da Presidente: 1) 2ª Semana das Licenciaturas da 19 
UFABC. Informou que a semana das licenciaturas acontecerá juntamente com o 5º Simpósio do 20 
PIBID. Haverá mesas-redondas e palestras, com representantes de cada curso de licenciatura. O 21 
tema será sobre as questões atuais do ensino, sobretudo a reforma do Ensino Médio. O evento 22 
será realizado em quatro dias, sendo dois em Santo André e dois em São Bernardo do Campo. 23 
Haverá também mesa-redonda com representantes dos cursos de pós-graduação e sobre estágios. 24 
Convidou todos para participarem e pediu divulgação do evento, que será de 22 a 25 de 25 
novembro. 2) Envio das propostas de novas licenciaturas ao ConsUni. As propostas passaram 26 
por avaliação e, das dez apresentadas, quatro foram aceitas, com pedido de reformulações. Estas 27 
foram feitas e as propostas reencaminhadas. As propostas estão sob análise da Reitoria. 28 
Professor Marcelo Oliveira perguntou se a PEC 241 irá afetar as contratações para os novos 29 
cursos. Professora Virgínia respondeu que sim, porém para as Licenciaturas Interdisciplinares já 30 
havia previsão para contratação dos docentes, que provavelmente não será afetada. 3) Informou 31 
ter recebido telefonema do professor Fernando Cássio sobre sua participação e da servidora 32 
Lilian no Fórum Regional de Educação. Lilian complementou que este fórum está 33 
acompanhando a execução do Plano Municipal de Educação. Trata-se de um espaço de 34 
acompanhamento e supervisão das ações desse Plano. Informou que não poderá continuar devido 35 
a estar cursando mestrado nos dias de reunião do fórum. Professor Silvio se dispôs a substituí-la. 36 
O COMFOR fará uma nova indicação. Discussão: 1) Aprovação da ata de 19 de setembro. Não 37 
havendo comentários, o documento foi aprovado por unanimidade. 2) Aprovação dos 38 
professores Allan Xavier e Virgínia Cardoso como representantes da UFABC no Fórum Estadual 39 
Permanente de Apoio à Formação Docente (FEPAD) - SP. Professora Virgínia explicou sobre o 40 



 

FEPAD. É um fórum que reúne representantes de todas as universidades públicas do estado, das 41 
universidades comunitárias e da Secretaria Estadual de Educação, para discussão das políticas 42 
estaduais de educação. Professor Fernando Cássio foi o representante da UFABC no referido 43 
fórum, e agora o professor Allan Xavier foi indicado como representante titular e a professora 44 
Virgínia como suplente. Os nomes foram aprovados por unanimidade. 3) Aprovação da 45 
servidora Lilian Menezes como vice-coordenadora do COMFOR. Informou que a servidora 46 
Lilian se dispôs a assumir a função. O nome da servidora foi aprovado por unanimidade. 4) 47 
Discussão e aprovação do curso Educação em Direitos Humanos (EDH) como especialização. 48 
Professora Ana Dietrich e a servidora Nathália apresentaram o projeto de oferta do curso para 49 
2017. O curso começou em 2014 na modalidade de aperfeiçoamento. O projeto vai até junho de 50 
2017. O orçamento destinado em 2014 tinha flexibilidade para realizar o curso de especialização. 51 
Deixaram o curso montado no Tidia. Para a especialização serão necessárias mais 180 horas, ou 52 
seja, outro curso de aperfeiçoamento, juntando com a carga horária do primeiro. Nathália 53 
apresentou os objetivos do curso, o público-alvo, o desenvolvimento, o histórico da primeira 54 
edição, depoimentos de cursistas, a avaliação do curso e o orçamento para o curso de 55 
especialização. Professora Ana informou que os professores já foram contratados e estão 56 
executando as vídeo-aulas. Falta um tutor presencial por três meses. Há três tutores, a 57 
coordenação e um auxiliar administrativo (Nathália). A projeção é de oferecer o curso no 58 
segundo semestre de 2017. A verba será empenhada e a FUNDEP a liberará depois. Apresentou 59 
também o edital. O curso foi aprovado por unanimidade em termos pedagógicos, condicionado a 60 
informar ao MEC sobre a utilização do saldo financeiro do curso de aperfeiçoamento para a 61 
realização do curso de especialização. Professora Virgínia encaminhou também para votação a 62 
solicitação ao MEC de utilização de um possível saldo financeiro do curso de Gênero e 63 
Diversidade na Escola (GDE), o qual encerrará em dezembro de 2016, para complementar o 64 
orçamento do curso de EDH. Aprovado por unanimidade. 5) Site do COMFOR. Comunicou que 65 
o servidor Carlos Eduardo Rocha Santos está elaborando o site. Pediu sugestões para o visual e 66 
para agregar informações sobre formação de professores. Apresentou o que já consta no site. 6) 67 
Nomeação de grupo de trabalho para viabilizar a participação da UFABC no Programa Nacional 68 
do Livro Didático (PNLD) – 2017. Informou que uma portaria do COMFOR nomeou o GT e a 69 
professora Maria Gabriela Marinho como coordenadora. Alguns membros não puderam 70 
continuar no grupo, bem como a referida professora. Esta sugeriu a professora Márcia Alvim 71 
para substituí-la. Professora Virgínia argumentou ser preciso criar as condições necessárias para, 72 
no próximo ano, responder ao edital do MEC. Portanto será necessário nomear um novo grupo, 73 
mas ainda não recebeu a indicação de novos nomes para compô-lo. Enviará posteriormente por 74 
e-mail os nomes, para que os membros do COMFOR possam aprovar. Esgotados os assuntos da 75 
pauta, professora Virgínia encerrou a sessão às quinze horas e quarenta e sete minutos, da qual 76 
eu, Edna Maria de Oliveira Loureiro, Assistente em Administração, lavrei esta ata, aprovada pela 77 
Presidente do COMFOR-UFABC, professora Virgínia Cardia Cardoso, e pelos demais presentes 78 
à sessão. 79 
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