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Ata da VI reunião Ordinária do Comitê Gestor Institucional de Formação Inicial e Continuada de
Profissionais do Magistério da Educação Básica (COMFOR), convocada para as catorze horas
do dia vinte e sete de julho de dois mil e quinze, na sala 303-1 do Bloco A da Universidade
Federal do ABC (UFABC), sita à Avenida dos Estados, 5001, Santo André, SP. A reunião foi
presidida pela Coordenadora Geral do Programa de Licenciaturas da UFABC, professora
Virgínia Cardia Cardoso, e contou com a presença dos seguintes membros: Fernando Luiz
Cássio Silva, Lídia Pancev Pereira, Lilian Santos Leite Menezes, Marcelo Zanotello, Mirian
Pacheco Silva Albrecht e Patrícia Del Nero Velasco. Ausências justificadas: Maria Teresa
Carthery e Márcio Fabiano da Silva. Apoio administrativo: Edna Maria de Oliveira Loureiro. 1.
Aprovação da ata da reunião de 25 de maio de 2015. Devido à ausência de quórum, o
documento ficou para ser submetido à aprovação na próxima reunião. 2. Palestras do professor
Marcelo Zanotello sobre as Licenciaturas Interdisciplinares. Professora Virgínia fez o
convite para a apresentação do projeto “Licenciaturas Interdisciplinares na UFABC”. O evento
acontecerá no câmpus Santo André, dia 28 de julho, às 14 horas, no auditório 111-0. No câmpus
São Bernardo do Campo será no dia 11 de agosto, às 15 horas, no auditório 05 do Bloco Beta.
Pediu a todos para divulgarem entre professores e alunos. 3. EnCOMFOR. Professora Virgínia
falou sobre o encontro dos coordenadores do COMFOR, que será realizado no dia 10 de agosto,
em Brasília, no qual será discutido o que cada universidade pretende fazer no âmbito de seu
Comitê Gestor, devido ao corte de recursos para os cursos da SEB e da SECADI. A reunião do
COMFOR que estava programada para esta data foi transferida para após o recesso acadêmico, a
fim de que ela possa participar do encontro. 4. Cursos do planejamento 2015 e Pacto do
Ensino Médio. Informou não haver ainda notícias em relação aos cursos. Espera ter alguma
notícia no EnCOMFOR. Devido aos cortes de verbas, não há previsão de planejamento dos
cursos. Em relação ao Pacto do Ensino Médio, é preciso decidir o destino do recurso recebido, o
qual foi repassado para a FUNDEP, que está cobrando uma decisão. Lilian informou que o
professor Victor Marchetti ficou de negociar com o MEC o uso da verba para um projeto similar
ao Pacto. 5. Abertura dos cursos de GDE e EDH. Informou sobre a cerimônia ocorrida no dia
30 de junho no Teatro Municipal, em São Paulo. Foi uma cerimônia de divulgação dos cursos.
Os cursos pela UFABC começarão no final de agosto. 6. Novo planejamento dos cursos de
GDE e EDH. Foi feito um planejamento de 500 vagas para cada um dos cursos, porém não
houve 500 matriculados, e sim 363 para EDH e 401 para GDE. Lilian informou não haver tempo
para abrir novo edital. Nos polos mais distantes a procura foi muito pequena, e há uma lista de
espera para aqueles mais centralizados. Entrou em contato com os coordenadores de polo e serão
abertas duas turmas em cada um desses polos. Será chamada outra lista de espera, a fim de
completar o número de 500 matriculados exigidos pelo MEC. 7. Novas Diretrizes Curriculares
para Formação de Professores e as LI. Professora Virgínia informou ter sido aprovada no
ConsUni a resolução sobre os novos cursos. A Reitoria publicará editais, sendo que o primeiro
será sobre as licenciaturas. É preciso adaptar o projeto da LI para as novas diretrizes curriculares.
Perguntou se seria necessário um novo grupo de trabalho para fazer a adaptação. Decidiu-se pela
nomeação de um novo grupo. 8. Site do COMFOR. O site será também um portal com
informações relacionadas a formação de professores. Apresentou um layout do site. Enviará a
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todos o modelo para sugestões. 9. Regimento do COMFOR. Professor Fernando Cássio
informou ter conversado com a Secretária Geral Soraya Cordeiro, que passou algumas
informações sobre os trâmites para aprovação do Regimento. Orientou a enviar uma CI à
Procuradoria solicitando um parecer. A Procuradoria irá abrir um processo. 10. Outros. Lilian
informou que a professora Lúcia Franco assumiu a coordenação do Núcleo de Tecnologias
Educacionais, deixando a Pró-Reitoria de Extensão. O Núcleo visa dar assistência aos cursos de
graduação, pós-graduação e extensão. Esgotados os assuntos da pauta, professora Virgínia
encerrou a sessão às quinze horas e vinte minutos, da qual eu, Edna Maria de Oliveira Loureiro,
Assistente em Administração, lavrei esta ata, aprovada pela Coordenadora Geral do Programa de
Licenciaturas, professora Virgínia Cardia Cardoso, e pelos demais presentes à sessão.

Edna Maria de Oliveira Loureiro
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