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Ata nº 001/2016/Ordinária/COMFOR 

 

Ata da I 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 2 
do dia vinte e quatro de fevereiro de dois mil e dezesseis, na sala 305-2 do Bloco A da 3 
Universidade Federal do ABC (UFABC), sita à Avenida dos Estados, 5001, Santo André, SP. A 4 
reunião foi presidida pela Coordenadora do COMFOR - UFABC, professora Virgínia Cardia 5 
Cardoso, e contou com a presença dos seguintes membros: Fernando Luiz Cássio Silva, 6 
representante do curso de Licenciatura em Química; Lilian Santos Leite Menezes, representante 7 
da Proec; Marcelo Zanotello, representante do curso de Licenciatura em Física; Márcio Fabiano 8 
da Silva, representante do curso de Licenciatura em Matemática; Mirian Pacheco Silva Albrecht, 9 
representante do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas; Patrícia Del Nero Velasco, 10 
representante do curso de Licenciatura em Filosofia; Virgínia de Sousa Slivar, representante da 11 
Prograd. Apoio administrativo: Edna Maria de Oliveira Loureiro, Assistente em 12 
Administração, e Nicole Mirian Dias Silva, Estagiária em Secretariado Executivo. Professora 13 
Virgínia cumprimentou a todos e iniciou a sessão às catorze horas e dezesseis minutos. Informes 14 
da Presidente. 1) Aprovação do Edital para LIs – ConsUni. Informou que o edital foi aprovado 15 
na reunião do ConsUni de 23 de fevereiro. O edital será publicado e então será apresentada a 16 
proposta. Nesse edital haverá também as licenciaturas específicas. Solicitou aos membros que se 17 
conhecerem alguém com interesse em apresentar alguma licenciatura específica, este deverá 18 
inscrever a proposta. Há duas propostas de LI: Humanidades e Ciências Naturais. Ambas devem 19 
ser submetidas. Será nomeada uma banca após o recebimento das propostas, a qual terá um 20 
tempo para avaliá-las. Sendo aprovadas, a previsão é iniciar os cursos em 2018. 2) Posse de 21 
novos membros do COMFOR – mandato dos membros atuais. Quando houve a nomeação dos 22 
atuais membros, não foi definido o tempo de mandato. Foi aceito pela Reitoria o mandato de 23 
dois anos, conforme estabelecido no regimento do COMFOR. Assim, o mandato se encerra em 24 
maio de 2016. Caso haja interesse de recondução ao cargo, deverá ser negociado em cada curso. 25 
Informou que pretende deixar a presidência. Não há eleição para este cargo, e sim nomeação 26 
pelo Reitor. Os nomes dos interessados no cargo, se houver, serão encaminhados à Reitoria. Em 27 
virtude da mudança de coordenação do curso de Licenciatura em Filosofia, o professor Roque 28 
Caiero solicitou ser substituído no Comitê. Quem irá assumir em seu lugar será o professor 29 
Alexander de Freitas, até maio. 3) Regimento Interno do COMFOR. O documento foi 30 
encaminhado à Reitoria, após o parecer do Procurador. Não houve necessidade de ser aprovado 31 
no ConsUni. O regimento foi aprovado, porém o Reitor questionou o papel do COMFOR perante 32 
o MEC. Decidiu esperar uma posição oficial do MEC para saber o destino do Comitê, e depois 33 
tomar a decisão de vinculá-lo diretamente à Reitoria ou não. O regimento já pode ser colocado 34 
em prática, podendo, assim, ser feita a renovação dos membros. 4) Convite – eventos: 5 de 35 
março de 2016. Fez o convite para os seguintes eventos: - UFABC/Bloco A – discussão sobre a 36 
Base Nacional Comum Curricular. Professores da Educação Básica participarão do evento. 37 
Haverá reuniões separadas para cada disciplina. Cada reunião discutirá as propostas, que serão 38 
depois enviadas ao MEC. Professor Fernando Cássio acrescentou que será um evento com 39 
caráter de oficina. Ao final, haverá uma mesa para discussão política sobre a Base, com a 40 
presença da professora Lisete Regina Gomes Arelaro, da USP. Está prevista a participação de 41 
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120 pessoas. - III Encontro Presencial do curso Educação em Direitos Humanos/ UFABC - Polo 42 
de UAB Parque Boa Esperança. Professora Virgínia transmitiu o convite da professora Ana 43 
Dietrich. Informes dos membros: 1) Professor Fernando informou ter assumido, juntamente 44 
com o professor Silvio Carneiro, uma cadeira no Fórum Regional de Educação. Considerou 45 
importante o contato e acesso às secretarias municipais de educação. Colocou-se à disposição 46 
para receber as demandas consideradas de interesse desse fórum. 2) Professora Patrícia informou 47 
sobre uma solicitação feita à direção do CCNH para oficializar um grupo de trabalho sobre 48 
organização do trabalho pedagógico da Licenciatura em Filosofia, tendo recebido resposta 49 
negativa, sob a alegação de ser papel da plenária, da coordenação e do NDE. Perguntou se pelo 50 
COMFOR é possível oficializar o grupo ou levar para outra instância. O grupo tem trabalhado 51 
com resolução de estágios, convênios com escolas, questionamentos ao projeto pedagógico da 52 
Licenciatura em Filosofia, para dar sustento ao NDE, inventário de material de laboratório, 53 
construção do site do curso, organização da Licenciatura em todos os seus aspectos. Professora 54 
Virgínia perguntou se o colegiado não reconhece o grupo de trabalho, sendo informada pela 55 
professora Patrícia que foi enviada uma CI à direção do Centro, mas esta negou a solicitação. 56 
Professor Marcelo sugeriu uma portaria da própria coordenação do curso instituindo o GT. 57 
Ordem do Dia. 1) Aprovação da ata da reunião nº 009, de 30 de novembro de 2015. Professora 58 
Virgínia, fazendo referência ao informe sobre a solicitação da secretaria municipal de educação 59 
de Mauá à UFABC, de auxílio na formação continuada de docentes, pediu retorno dos membros 60 
sobre o que poderia ser feito. Informou sobre uma reunião com a presença do professor Daniel 61 
Pansarelli, na qual ele sugerira oferecer cursos de extensão para os professores, capacitação para 62 
formadores. A secretaria ficou de dar uma resposta. Sem mais comentários, o documento foi 63 
submetido à votação, sendo aprovado com duas abstenções. 2) Aprovação do calendário de 64 
reuniões. Propôs as seguintes datas para as próximas reuniões: 24 de março, 13 de abril e 12 de 65 
maio, das 14h às 16h. O calendário foi aprovado por unanimidade. 3) GT da LI – nomeação dos 66 
membros. No ano passado foi proposto um novo grupo para reformular o projeto da LI, de 67 
acordo com as novas diretrizes curriculares. O grupo já havia sido escolhido, porém não foi 68 
nomeado porque os próprios membros pediram para que a nomeação fosse feita após a 69 
aprovação do edital. O professor Roque decidiu sair. Professora Virgínia perguntou aos demais 70 
membros se gostariam de continuar no grupo, tendo resposta afirmativa. Decidiram aguardar a 71 
publicação do edital para a nomeação. O grupo ficará assim composto: Marcelo Zanotello 72 
(presidente), Patrícia Del Nero Velasco, Maria Teresa Carthery Goulart, Fernando Luiz Cássio 73 
Silva e Patrícia Sessa. Professora Patrícia Velasco se encarregou de verificar um possível 74 
substituto para o professor Roque no grupo. Professor Marcelo destacou duas tarefas faltantes: 75 
rever a questão da carga horária, conforme a nova resolução, e fechar os grupos de disciplinas de 76 
opção limitada. Expediente. 1) Prorrogação do prazo para término dos cursos da SECADI. 77 
Oficialmente, os cursos de Gênero e Diversidade na Escola (GDE) e Educação em Direitos 78 
Humanos (EDH), oferecidos pela UFABC, terminam em março de 2016. Porém, ambos 79 
receberam 500 mil reais de verba da SECADI em 2014, sendo gastos menos de 100 mil. A 80 
SECADI comunicou que os cursos que iniciaram em 2014 devem terminar até maio de 2017. As 81 
professoras Ana Dietrich e Andréa Paula solicitam que o MEC aprove uma prorrogação dos 82 
cursos até essa data, para haver tempo de produzirem o material dos cursos e utilizarem a verba. 83 
O contrato com a FUNDEP também termina em 2016, podendo ser prorrogado, desde que 84 
aprovado pelo MEC. A SECADI ainda não respondeu sobre a possibilidade de prorrogação. 85 
Professor Fernando considerou fundamental ouvir as coordenadoras sobre suas demandas e a 86 
prestação de contas, antes de decidir. Lilian sugeriu verificar com a Prograd e com a Assessoria 87 
de Cooperações Institucionais e Convênios (ACIC) se há condições de continuar com o trabalho. 88 
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2) Bolsas para docentes da educação básica para cursos de pós-graduação (mestrado/doutorado) 89 
– Prefeitura Municipal de São Paulo. Professora Virgínia informou que a prefeitura de São Paulo 90 
está criando um projeto para oferecer as bolsas. O valor é de 1500 reais para o mestrado e 1700 91 
para o doutorado. A UFABC pretende se candidatar a ser uma das instituições a aceitar os 92 
bolsistas. Professor Marcelo alertou para a necessidade de verificar quem está disposto a aceitar 93 
na Universidade, pois não há como fazer reserva de vaga no processo seletivo para esses 94 
candidatos. Professora Virgínia explicou que a Pró-Reitoria de Pós-Graduação ficou de entrar 95 
em contato com as prefeituras da região do ABC, para que estas incentivassem os professores da 96 
educação básica a cursarem a pós-graduação na UFABC. Foi solicitado ao COMFOR que 97 
incentivasse a Pró-Reitoria nessa missão. Professor Marcelo considerou importante que as 98 
prefeituras, além de oferecer as bolsas, reduzam a carga didática dos professores para que 99 
possam fazer a pós-graduação. Professor Fernando se encarregou de levar a questão ao próximo 100 
Fórum Regional de Educação. Professora Mirian questionou o que a UFABC pode oferecer a 101 
esses docentes e a necessidade de o COMFOR intermediar os trâmites entre a Pró-Reitoria de 102 
Pós-Graduação e as prefeituras, considerando ser função da própria Pró-Reitoria. Esgotados os 103 
assuntos da pauta, professora Virgínia encerrou a sessão às quinze horas e quarenta minutos, da 104 
qual eu, Edna Maria de Oliveira Loureiro, Assistente em Administração, lavrei esta ata, 105 
aprovada pela Coordenadora do COMFOR, professora Virgínia Cardia Cardoso, e pelos demais 106 
presentes à sessão. 107 
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