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Ata da VII 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 oito de setembro de dois mil e quinze, na sala 306-1 do Bloco A da
Universidade Federal do ABC (UFABC), sita à Avenida dos Estados, 5001, Santo André, SP. A
reunião foi presidida pela Coordenadora do COMFOR - UFABC, professora Virgínia Cardia
Cardoso, e contou com a presença dos seguintes membros: Fernando Luiz Cássio Silva, Lídia
Pancev Daniel Pereira, Lilian Santos Leite Menezes, Lúcia Regina Horta Rodrigues Franco,
Patrícia Del Nero Velasco, Rafael de Mattos Grisi e Virgínia de Sousa Slivar. Ausência
justificada: Mirian Pacheco Silva Albrecht. Não votante: Diego Martinez Garcia. Apoio
administrativo: Edna Maria de Oliveira Loureiro. 1. Informe da Presidente. Professora
Virgínia informou sobre o edital de criação de novos cursos. O procedimento será a divulgação
do edital pela Reitoria e, em seguida, o encaminhamento das propostas. Essas propostas serão
analisadas por uma banca nomeada pela Reitoria, que emitirá um parecer e encaminhará ao
ConsUni. Para a LI será preciso aguardar a publicação do edital. 2. Aprovação da ata da
reunião de 25 de maio de 2015. Lilian solicitou alteração na linha 13: com a interrupção do
pagamento das bolsas, o início do curso foi postergado. Não foi devido a desistências de tutores.
O documento foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade, com esta correção. 3.
Aprovação do calendário de reuniões. Professora Virgínia propôs as seguintes datas para as
próximas reuniões: 19/10, 09/11 e 30/11. As datas foram aprovadas por unanimidade. 4.
Aprovação da versão final do Regimento Interno do COMFOR – UFABC. Repassou a
informação da Procuradoria de que o Reitor pode aprovar o Regimento, não sendo necessário
passar pelos conselhos superiores. Fez a leitura da composição do COMFOR. O documento foi
colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. 5. Discussão sobre a Base Nacional
Comum. Será feita uma discussão no dia 26 de outubro, às 9 horas, no Auditório 1 do Bloco
Beta, campus São Bernardo do Campo, com a presença do professor Ítalo Modesto Dutra, da
Diretoria de Currículos do MEC. Pediu a todos para divulgarem o evento. Posteriormente será
constituído um grupo de trabalho para manter a discussão. 6. Site do COMFOR. O servidor
Carlos Eduardo Rocha Santos havia ficado responsável pelo site, porém se encontra de licença.
Será designado outro servidor para cuidar do site. 7. Problemas nos cursos GDE e EDH. A
verba recebida foi enviada para a FUNDEP, para gerenciamento, a qual faz uma série de
exigências. Houve atraso no pagamento das bolsas e número insuficiente de matriculados. As
professoras Andrea Paula e Ana Dietrich exigiram maior número de alunos. Professora Virgínia
sugeriu formalizar uma norma em relação aos dois cursos e o Núcleo de Tecnologias
Educacionais – NTE: todo curso a ser aprovado pelo COMFOR deverá ter o acompanhamento
do NTE. 8. Nova tentativa do Pacto do Ensino Médio. O recurso para os cursos da SEB foram
liberados na mesma ocasião dos cursos da SECADI. Após muita reformulação, foi enviado o
projeto do Pacto, que foi aprovado. Primeiramente foi liberada a verba de 199 mil reais, depois
900 mil reais. Este curso precisa ter parceria com a Secretaria Estadual de Educação, porém a
própria Secretaria não possibilitou tal parceria. Foi sugerido realizar o pacto na própria UFABC
com a verba recebida. Este pacto consistiria em oferecer um curso de extensão com a mesma
estrutura. A verba seria somente para custeio. Apresentou um projeto elaborado pelo professor
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Evonir Albrecht. 9. Outros. Professora Virgínia informou ter recebido uma Minuta de Política
Nacional de Formação dos Profissionais da Educação Básica. Pediu aos membros para lerem o
documento, para discussão nas próximas reuniões. Encontro dos coordenadores do COMFOR.
Relatou sobre o encontro ocorrido em Brasília nos dias 10 e 11 de agosto, do qual participaram
representantes das secretarias do MEC. Neste encontro mudou-se a presidência do ForComfor,
assumindo a professora Edna Scremin-Dias. Para 2016 não há previsão de verba para nenhum
curso. Apenas deverá ser colocado em prática o planejado para 2015. Professora Lúcia solicitou
que na próxima reunião se discuta a perspectiva de inserção das licenciaturas na modalidade
semipresencial. Esgotados os assuntos da pauta, professora Virgínia encerrou a sessão às quinze
horas e cinquenta e quatro 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
Assistente em Administração
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