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Ata da VIII 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 nove de novembro 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: Carlos Eduardo Rocha Santos, representante da
Prograd; Fernando Luiz Cássio Silva, representante do curso de Licenciatura em Química; Lídia
Pancev Daniel Pereira, representante da Proec; Lúcia Regina Horta Rodrigues Franco,
representante da UAB; Marcelo Zanotello, representante do curso de Licenciatura em Física;
Maria Teresa Carthery, representante do curso de Licenciatura em Matemática; Mirian Pacheco
Silva Albrecht, representante do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas; Patrícia Del
Nero Velasco, representante do curso de Licenciatura em Filosofia. Ausente: Rafael de Mattos
Grisi, representante da Propg. Não votantes: Lilian Santos Leite Menezes, representante
suplente da Proec; Roque Caiero, representante suplente do curso de Licenciatura em Filosofia.
Apoio administrativo: Edna Maria de Oliveira Loureiro. 1. Aprovação das atas das reuniões
de 22 de junho e 27 de julho de 2015. Sem comentários, as atas foram encaminhadas para
votação, sendo que a de 22 de junho foi aprovada com uma abstenção e a de 27 de julho
aprovada com três abstenções. 2. Discussão no CONSUNI sobre o edital das LI. Após o
simpósio dos novos cursos, em 2014, houve muitas propostas, algumas não muito adequadas à
Universidade. Foi constituído um GT, que elaborou uma nova resolução para estabelecer os
procedimentos para criação de novos cursos de graduação. A Reitoria proporá um edital para os
cursos. Decidiu-se que o primeiro seria relacionado à LI e a novas licenciaturas específicas. A
Prograd elaborou a proposta do edital, que já passou pelo Expediente e irá para a Ordem do Dia
do ConsUni em dezembro. Não foi aceita pelo COMFOR a proposta de os novos cursos de
licenciatura terem entrada pelo BC&T ou BC&H. A proposta do COMFOR é as licenciaturas
específicas terem sua porta de entrada pela Licenciatura Interdisciplinar. Propôs a criação de um
GT para adequação da proposta da LI às novas diretrizes curriculares nacionais. Foram
aprovados os nomes: Marcelo Zanotello, Patrícia Del Nero Velasco, Maria Teresa Carthery
Goulart, Fernando Luiz Cássio Silva e Patrícia Sessa. Professor Marcelo pediu um prazo de 90
dias para apresentar os resultados. Considerou como principal objetivo adequar a proposta ao
edital. A adequação às novas diretrizes curriculares pode ser feita na escrita do projeto
pedagógico. 3. LI em EaD. A Universidade precisa fazer registro no MEC de alguns cursos de
graduação como cursos em EaD. A Prograd decidiu colocar um curso de licenciatura, ainda
inexistente, mas que poderá existir, nessa modalidade. Professora Lúcia complementou que a
Universidade está sendo credenciada para oferta em EaD. Terá de ser submetido um projeto de
curso de graduação. Pode ser uma proposta de curso em discussão. O objetivo é utilizar a LI
como proposta. Esclareceu que o curso a distância tem mais de 20% da carga horária sem a
presença do professor junto ao aluno. Seriam as mesmas disciplinas, oferecidas de forma
diferente, em Mauá. Professora Virgínia acrescentou que o objetivo é, posteriormente, colocar
uma licenciatura específica a distância. Professora Lúcia colocou-se à disposição para esclarecer
qualquer questionamento. Explicou que o processo é gradativo, e por enquanto está em
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discussão. Há 30 vagas para docentes, que seriam alocados em Mauá. Professor Marcelo
Zanotello observou haver duas discussões distintas: a primeira é a possibilidade de se ofertar
disciplinas na modalidade a distância, que considerou razoável. A segunda é que existe o projeto,
que foi discutido durante dois anos pelo COMFOR, e aprovado. Este projeto estabelece que as
duas licenciaturas interdisciplinares, se existirem, serão em Santo André e São Bernardo do
Campo. Considerou estranha a ideia de ofertar em Mauá. Professora Lúcia esclareceu que seria a
mesma ementa da LI, porém em outra modalidade. Professor Fernando Cássio ponderou sobre a
necessidade de refletir sobre o quanto pode impactar sobre uma proposta de LI já consolidada.
Professor Marcelo considerou que o curso EaD implicará em modificação substancial no projeto.
Professora Virgínia entende que existirá outra equipe para propor outro projeto das licenciaturas
interdisciplinares a distância. Esse novo projeto terá praticamente as mesmas disciplinas, com a
diferença da carga horária com mais de 20% de disciplinas em EaD. Professora Mirian
perguntou de onde vieram as 30 vagas para docentes. Sugeriu explicitar melhor, para quem serão
destinadas, como está sendo pensada a distribuição. Questionou sobre a estrutura em Mauá e de
onde surgiu a ideia de LI em EaD. Opinou que a proposta deve partir do COMFOR. Solicitou à
professora Lúcia falar das vantagens de um curso em EaD para a Universidade e esclarecer sobre
a coordenação do curso, se o coordenador do curso presencial será o mesmo do curso a distância.
Professora Lúcia respondeu não estar definido; a Universidade diz que o COMFOR deve
discutir. Sobre as vantagens, ao invés de várias turmas, pode ser oferecido o curso a distância e
utilizar o momento presencial para discussão com os alunos em outras atividades. Isso diminui a
quantidade de horas em salas. O MEC decidiu não mais bancar cursos a distância da forma como
ocorriam. Irá enviar a verba para a universidade com cursos regulares a distância. O recurso para
as universidades somente irá aumentar com a realização de cursos nessa modalidade. Conseguese, com a EaD, aumentar o número de alunos e a expansão geográfica. Vantagens pedagógicas:
reduzirá a carga horária do professor, atingirá virtualmente mais alunos de uma só vez.
Professora Virgínia explicou que não mudará nada do que já foi feito no projeto da LI. Se houver
uma proposta, poderá ser constituído um novo grupo de discussão para elaborá-la. Até a próxima
semana a Universidade precisa fazer o cadastro no MEC de um curso de graduação para garantir
as 30 vagas e o direito de oferecer um curso de graduação a distância e os cursos
semipresenciais. Explicou o motivo de ser LI: havia possibilidade de fazer o cadastro de outros
cursos, porém neles não há um grupo organizado para discussão. Sobre a estrutura em Mauá,
esclareceu não se tratar de campus, e sim polo. Lídia acrescentou que existe um termo sobre a
criação de um núcleo em Mauá. Há um prédio alugado da prefeitura do Município, com duas
salas com capacidade para 100 a 120 alunos e outras salas pequenas para acomodar os
professores, e o espaço de biblioteca. Professora Lúcia esclareceu que os professores devem
estar vinculados aos centros. Professora Virgínia explicou que a Reitoria sugeriu a LI para o
cadastro como EaD, por ser um curso que ainda será proposto. Entende ser outro curso, não o
que está sendo proposto. A proposta não precisa partir do COMFOR. Professor Roque observou
que a proposta deve partir da Universidade, não do COMFOR. Professora Lúcia esclareceu que a
Reitoria solicitou a opinião deste Comitê. Considerou interessante que o grupo que trabalha na
LI presencial se envolva na discussão do curso a distância. Professora Virgínia perguntou se
alguém poderia indicar um docente para se associar ao projeto. Professor Fernando Cássio ficou
de consultar os docentes de seu curso. 4. GT de Base Nacional Comum Curricular aprovação dos membros. Professora Virgínia comentou sobre a vinda do professor Ítalo Dutra,
do MEC, que ministrou uma palestra sobre Base Nacional Comum Curricular. A partir de sua
apresentação, foi constituído um grupo de trabalho para discutir o assunto e emitir um parecer
institucional. Apresentou os membros que comporão o grupo: Giselle Watanabe, Fernando Luiz
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Cássio Silva, Salomão Barros Ximenes, Patrícia Sessa, João Rodrigo Santos da Silva, Pedro
Paulo Maneschy, Francisco José Brabo Bezerra, Silvio Carneiro, Regina Helena de Oliveira
Lino Franchi, Márcia Helena Alvim e Lúcio Campos Costa. Cronograma de trabalho: 28/10 –
distribuição de tarefas; 18/11 – inserção dos resultados das discussões no sistema do BNCC;
final de novembro – workshop; 09/12 – entrega de relatório. Os nomes foram aprovados por
unanimidade. 5. GT do Sistema Nacional de Educação - aprovação dos membros. A Reitoria
convocou uma reunião, por determinação da Secretaria de Articulação com os Sistemas de
Ensino – SACE/MEC, que solicitou um parecer da Universidade. Criou-se um GT para discutir o
assunto. Apresentou os membros que comporão o grupo: Salomão Barros Ximenes, Vanessa
Elias de Oliveira, Fernando Luiz Cássio Silva, Lúcio Campos Costa, Silvio Carneiro, Rafael
Mori, Wilson Mesquita de Almeida, Maria Isabel Mesquita Vendramini Delcolli, Lidia Pancev
Daniel Pereira e Virgínia de Sousa Slivar. Cronograma de trabalho: 12/11 – das 9h30 às 12h30 –
Campus São Bernardo do Campo. Tema: Financiamento. Coordenação: Salomão; 19/11 – das
9h30 às 12h30 – Campus Santo André. Tema: Base Nacional Comum Curricular. Coordenação:
Fernando Cássio; 26/11 – das 9h30 às 12h30 – Campus Santo André. Tema: Avaliação.
Coordenação: a confirmar; 04/12 – das 9h30 às 12h30 – Campus São Bernardo do Campo.
Tema: Arranjos Institucionais. Coordenação: Salomão e Vanessa. Os nomes foram aprovados
por unanimidade. Convidou a todos a participarem dos encontros. 6. Cursos GDE e EDH. A
gestão dos recursos está sendo feita pela FUNDEP, no entanto, esta fundação tem criado muitos
obstáculos. Fez o convite para a aula presencial de GDE, no dia 21 de novembro, e de EDH, no
dia 28 de novembro. Professora Virgínia irá preparar um documento com os gastos, para
apresentar aos membros do Comitê para aprovação. 7. Regimento Interno do COMFOR. O
Regimento foi encaminhado à Reitoria, porém, para aprovação, será necessária a ata da reunião
do COMFOR que o aprovou. A servidora Edna irá redigir o documento. 8. Convite à Ana
Dietrich e Andrea Paula para apresentarem os cursos. Decidiu-se convidá-las para fazerem a
apresentação na reunião do dia 30 de novembro. Esgotados os assuntos da pauta, professora
Virgínia encerrou a sessão às dezesseis horas e doze minutos, da qual eu, Edna Maria de Oliveira
Loureiro, Assistente em Administração, lavrei esta ata, aprovada pela Coordenadora do
COMFOR, professora Virgínia Cardia Cardoso, e pelos demais presentes à sessão.

Edna Maria de Oliveira Loureiro
Assistente em Administração

Virgínia Cardia Cardoso
Coordenadora Geral do Programa de Licenciaturas
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