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Ata nº 008/2016/Ordinária/COMFOR 

 

Ata da VIII 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 12 de dezembro 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 professora Virgínia Cardia Cardoso, Presidente do COMFOR-UFABC, e contou 5 
com a presença dos seguintes membros: Carla Lopes Rodriguez, Representante da Universidade 6 
Aberta do Brasil (UAB); Jeferson Cassiano, Representante do Mestrado Profissional em 7 
Matemática; Rafael Cava Mori, Representante do curso de Licenciatura em Química e Silvio 8 
Ricardo Gomes Carneiro, Representante do curso de Licenciatura em Filosofia. Apoio 9 
administrativo: Edna Maria de Oliveira Loureiro. Professora Virgínia cumprimentou a todos e 10 
iniciou a sessão às catorze horas e dez minutos. Informes da Presidente: 1) Proposta das LI’s. 11 
Informou que a proposta foi aprovada pela banca e será encaminhada ao ConsUni. O Reitor 12 
solicitou um parecer técnico à PU, Sugepe e Prograd. O parecer da PU seria referente a questões 13 
de espaço; da Sugepe seria em relação à contratação de professores; e da Prograd referente a 14 
questões didáticas e formas de ingresso. Professora Virgínia está aguardando resposta de cada 15 
setor. Relatou que foi realizada uma reunião com servidores da Propladi, responsáveis por 16 
reconhecimento de cursos no MEC, e eles sugeriram que as Licenciaturas Interdisciplinares 17 
tenham entradas separadas pelo SISU. A proposta inicial do COMFOR era que as licenciaturas 18 
tivessem entradas separadas, porém, por solicitação do Reitor, agrupou-se numa entrada única. 19 
Discutiu-se como efetivamente deve ser realizado o ingresso de alunos, se separadamente para 20 
cada área ou conjuntamente para as Licenciaturas Interdisciplinares e, posteriormente, separa-se 21 
nas específicas. Professora Virgínia informou que haverá uma reunião com os proponentes dos 22 
cursos de Licenciatura, específicos e interdisciplinares, para debaterem quais serão as melhores 23 
estratégias a serem encaminhadas ao ConsUni. Convidou os membros do COMFOR para 24 
participarem. 2) Situação dos cursos do COMFOR. Informou que os cursos “Educação em 25 
Direitos Humanos” e “Gênero e Diversidade na Escola” estão sendo finalizados. Mostrou a 26 
situação desses cursos na FUNDEP. Comunicou a respeito do relatório de prestação de contas, o 27 
qual a professora Andreia Paula, coordenadora do curso “Gênero e Diversidade na Escola”, 28 
deverá apresentar à FUNDEP até 31 de janeiro de 2017. O curso “Educação em Direitos 29 
Humanos” deverá apresentar até julho de 2017. Comentou sobre a verba disponibilizada para os 30 
cursos e como foi aplicada. Professor Silvio questionou se a verba restante de um curso poderia 31 
ser utilizada para o outro. Professora Virgínia explicou que só pode ser aplicada para o que foi 32 
aprovado. Considerou importante uma avaliação da prestação de contas dos cursos pelo 33 
COMFOR, antes de enviar ao MEC. Discussão: 1) Aprovação da ata de 07 de novembro. Não 34 
havendo quórum para aprovação da ata da última reunião, professora Virgínia solicitou que 35 
lessem o documento e se manifestassem por e-mail. 2) Notório Saber. Leu o Projeto de Lei que 36 
define Notório Saber, para o cargo de professor do Estado de São Paulo, e questionou sobre a 37 
melhor maneira de o COMFOR posicionar-se a respeito. Professor Silvio apresentou sua 38 
reflexão sobre o tema, relatando que esse projeto já está causando impactos no curso de 39 
Filosofia, pois alguns alunos estão desistindo do curso. Professora Virgínia sugeriu um 40 



 

ato/manifesto de repúdio às novas propostas para a Educação. Solicitou opiniões. Professor 41 
Silvio propôs encaminhar uma nota diretamente aos senadores e deputados, exigindo 42 
esclarecimentos, e uma reunião com todos os coordenadores dos cursos para debater o assunto. 43 
Professora Virgínia sugeriu um fórum de discussão, com a participação dos professores do 44 
Ensino Fundamental e Médio. Sugeriu-se utilizar o texto redigido pelo professor Silvio como 45 
nota do COMFOR, em repúdio ao Projeto de Lei e à Medida Provisória nº 746. 3) Propostas para 46 
os cursos do COMFOR. Professora Virgínia comunicou que os cursos da SECADI estão 47 
terminando e não há previsão de novos cursos. Propôs elaborar um catálogo de cursos e solicitou 48 
sugestões de como montá-lo. Sugeriu um edital para recebimento de propostas. Debateram-se 49 
ideias para novas possibilidades de cursos, carga horária, estrutura e outros pontos. Esgotados os 50 
assuntos da pauta, professora Virgínia encerrou a sessão às quinze horas e trinta e quatro 51 
minutos, da qual eu, Edna Maria de Oliveira Loureiro, Assistente em Administração, lavrei esta 52 
ata, aprovada pela Presidente do COMFOR-UFABC, professora Virgínia Cardia Cardoso, e 53 
pelos demais presentes à sessão. 54 
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