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ATA Nº 008/2021/Ordinária/COMFOR 

 

Ata da VIII sessão ordinária do Comitê Gestor Institucional de Formação Inicial e Continuada de 1 
Profissionais do Magistério da Educação Básica - COMFOR, convocada para as catorze horas do 2 
dia vinte e um de outubro de dois mil e vinte e um, e realizada por videoconferência. A reunião 3 
foi presidida pela professora Danusa Munford, Presidente do COMFOR e Representante da 4 
Licenciatura em Ciências Biológicas, e contou com a presença dos seguintes membros: Carlos 5 
Eduardo Rocha Santos, Representante da Pró-Reitoria de Graduação; Lilian Santos Leite Menezes, 6 
Representante da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura; Marco Antonio Bueno Filho, Representante 7 
da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e do Programa de Residência Pedagógica da UFABC; Maria 8 
Inês Ribas Rodrigues, Representante da Licenciatura em Física; Silvio Ricardo Gomes Carneiro, 9 
Representante da Licenciatura em Filosofia e do Mestrado Profissional em Filosofia; Marcia 10 
Aguiar, Representante da Licenciatura em Matemática; Patrícia da Silva Sessa, Representante da 11 
Licenciatura em Ciências Naturais e Exatas; Claudia Regina Vieira, Representante da Licenciatura 12 
em Ciências Humanas; Mirian Pacheco Silva Albrecht, Representante da Universidade Aberta do 13 
Brasil; Meiri Aparecida Gurgel de Campos Miranda, Representante do Programa Institucional de 14 
Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID); Leticie Mendonça Ferreira, Representante do Mestrado 15 
Nacional Profissional em Ensino de Física; Maisa Helena Altarugio, Representante do Programa 16 
de Pós-Graduação em Ensino e História das Ciências e da Matemática; Thiago Sales Barbosa, 17 
Representante do Núcleo de Estudos Africanos e Afro-Brasileiros (NEAB); Mariana Moraes de 18 
Oliveira Sombrio, Representante do Núcleo de Estudos de Gênero Esperança Garcia. Não-votante: 19 
Maria Estela Conceição de Oliveira de Souza, Representante suplente da Pró-Reitoria de 20 
Graduação e Vice-Presidente do COMFOR. Professora Danusa cumprimentou a todos e deu início 21 
à reunião às catorze horas e seis minutos. Informes: 1) GT de estágio da CG. Professora Claudia, 22 
presidente do GT, informou que o grupo foi constituído para estabelecer um núcleo de estágios 23 
das licenciaturas. Foi da revisão da resolução de estágios que se pensou na necessidade da criação 24 
desse núcleo. No GT há representantes de todas as licenciaturas e da Prograd. O primeiro ponto 25 
articulado é conhecer o funcionamento dos estágios das licenciaturas na UFABC, para entender 26 
quais são as necessidades, convergências e divergências entre os cursos. Duas das necessidades 27 
estão pré-estabelecidas: o convênio com as instituições de ensino e a situação do seguro dos 28 
estagiários. O servidor Rail Ribeiro, integrante do GT, explicou sobre a inviabilidade de 29 
contratação do seguro pela UFABC para os estagiários das licenciaturas, devido ao seu número 30 
reduzido, o que leva ao desinteresse das seguradoras em realizar o contrato. Há uma previsão de 31 
aumento desse número por ano, com a inclusão das LIs, sendo que o núcleo se responsabilizará 32 
por essa questão. Haverá uma rodada de conversas para pensar também na questão burocrática. 33 
Outra questão diz respeito aos registros, organização do fluxo, para que os estudantes não se 34 
percam e os orientadores consigam se organizar melhor. Na primeira reunião realizada apareceram 35 
algumas questões, por exemplo, se o núcleo cuidará apenas dos estágios obrigatórios, pois há 36 
estudantes das licenciaturas que realizam estágios não obrigatórios. Ao final do trabalho do grupo 37 
será organizada uma espécie de regimento, para estabelecer quem são as pessoas que estarão nesse 38 
núcleo e suas atribuições. A intenção é ter ao menos um coordenador que seja da área de ensino. 39 
O estudo a ser realizado será apoiado na legislação. Professora Maria Inês relatou o caso de um 40 
aluno que está se formando na licenciatura e, ao tentar realizar o estágio presencial na Zona Leste41 
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de São Paulo, a Diretoria de Ensino exigiu o seguro. Perguntou se ele poderia prosseguir com o 42 
estágio virtual, para não ser obrigado a apresentar o seguro. Professora Claudia esclareceu ser esta 43 
uma das discussões do GT. Existe essa exigência do seguro, porém o Estado não arca com essa 44 
despesa, e a Universidade tem esse mesmo problema, devido ao número reduzido de estudantes, 45 
conforme dito anteriormente. Somente com a inclusão dos estagiários das LIs a Universidade 46 
resolverá esse problema. Professora Meiri informou que a Diretoria de Ensino de Santo André 47 
liberou a negociação com as escolas. A Secretaria de Educação passou uma orientação para o 48 
estágio remoto. É preciso haver um encaminhamento institucional para solucionar essa questão. 49 
Professora Danusa alertou ser difícil resolver institucionalmente, por ser ilegal não ter o seguro. A 50 
solução institucional deve ser implementá-lo. Professora Marcia sugeriu como opção as escolas 51 
de Santo André e de São Paulo onde não há a exigência do seguro, e também escolas particulares. 52 
Professora Patricia sugeriu, ao invés de conversar com as diretorias, tentar algum contato na 53 
Secretaria de Educação via COMFOR, para tentar resolver a questão a curto prazo, para que a 54 
Secretaria encaminhasse às diretorias. Professor Silvio sugeriu utilizar as representações nos 55 
fóruns como intermediação. Também realizar uma conversa com a Prograd e contatar a 56 
Procuradoria. Professora Danusa esclareceu que a Reitoria já tentou implementar esse seguro, mas 57 
a Procuradoria sinalizou que a despesa seria indevida e poderia abrir margem para um processo 58 
contra a Universidade. Maria Estela destacou a importância de uma reunião, primeiramente, com 59 
os pró-reitores de graduação e os diretores do CCNH e CMCC, para tentar resolver a questão do 60 
orçamento. Havendo um consenso, seria feita a consulta à Procuradoria. Professora Danusa ficou 61 
de entrar em contato com os pró-reitores de graduação para agendar a reunião. Professor Silvio 62 
observou ser necessário destacar nessa reunião a diferença dos estágios das licenciaturas em 63 
relação aos demais, por ser estágio obrigatório. Maria Estela esclareceu que quando o estágio é 64 
obrigatório, a instituição de origem é que deve providenciar o seguro. Em caso de estágio não 65 
obrigatório, é a empresa estagiada que deve fornecer. 2) Atraso no pagamento das Bolsas do PIBID 66 
e do RP, conforme comunicado da Capes. Professor Marco Antonio informou que os bolsistas de 67 
ambos os programas estão sem receber o pagamento, que deveria ocorrer até o dia 10 de cada mês. 68 
Um dos residentes encontrou uma nota no site da Capes informando sobre o adiamento do 69 
pagamento, devido à necessidade de aprovação de um projeto de lei em trâmite na Comissão Mista 70 
de Orçamento do Senado. São cerca de 60 mil bolsas não pagas. Esse projeto de lei está parado na 71 
referida Comissão. Essa nota da Capes foi comunicada aos coordenadores institucionais somente 72 
no dia 13/10. Foi publicada uma matéria posteriormente informando não haver o recurso. Haverá 73 
uma reunião geral dos dois programas no dia 22/10 para discutir possíveis encaminhamentos. 74 
Informou estar em contato com os pró-reitores de graduação para ver os caminhos pelos quais a 75 
UFABC poderá pressionar a Capes. Thiago lembrou que os Conselhos Superiores costumam 76 
aprovar moções, conclamando os órgãos responsáveis a tomarem as devidas providências. 77 
Professor Marco Antonio respondeu estar avaliando essa possibilidade. 3) Centenário Paulo Freire. 78 
Professor Silvio informou que haverá uma atividade em dezembro, em caráter híbrido. Está em 79 
contato com a CUT para organização do evento. Outra ideia é conversar com as instituições, como 80 
o setor de Comunicação da UFABC, para ver a possibilidade de transmissão. Sobre a publicação 81 
dos trabalhos, será estendido o prazo para entrega dos textos. 4) Convênio com o Consórcio 82 
Intermunicipal Grande ABC. O Consórcio publicou o Edital de Chamamento Público para 83 
Credenciamento de Instituições de Ensino Superior interessadas em celebrar termo de cooperação 84 
técnica com o Consórcio Intermunicipal Grande ABC e/ou com a Escola de Governo e 85 
Desenvolvimento Regional (EGDR). Professor Silvio informou haver um prazo até 7 de dezembro 86 
para envio de um plano de trabalho. O curso de Licenciatura em Filosofia tem interesse em 87 
participar. Questionou sobre quem poderia enviar esse plano, se um professor individualmente, o 88 
curso ou o COMFOR. Lilian destacou ser uma parceria muito importante para a UFABC. 89 
Professora Danusa solicitou à secretária Edna que fizesse uma consulta à Reitoria sobre como 90 
serão feitos os encaminhamentos e como o COMFOR pode contribuir, esclarecimentos em relação 91 



 

Av. dos Estados, 5001 · Bairro Santa Terezinha · Santo André – SP 

CEP 09210-580 · Fone: (11) 4996.7983 

comfor.ufabc@ufabc.edu.br 
 

a prazos e à estrutura do plano de trabalho. 5) Reuniões do Fórum Regional (panorama de 92 
constituição dos fóruns municipais) e de outras representações da UFABC em órgãos relacionados 93 
à educação na Grande ABC. Professora Danusa informou que o Fórum Regional está fazendo um 94 
mapeamento sobre os fóruns municipais, para entender as possibilidades de interlocução da 95 
Universidade com esses órgãos. Esse mapeamento não está pronto, professora Danusa manterá 96 
este Comitê informado sobre o andamento. Pauta: 1. Aprovação da ata de 21/09. Thiago observou 97 
que o termo “licenciaturas pós-BIs” deveria ser substituído por “licenciaturas específicas”. Não 98 
havendo outros comentários, o documento foi aprovado por unanimidade. 2. GT das Licenciaturas 99 
em História e Geografia. Professora Mariana, integrante do GT, informou haver uma dependência 100 
de reuniões entre o GT e outros setores da Universidade para definir os encaminhamentos. Houve 101 
uma reunião com um TA do CCNH, e está programada outra reunião com a Reitoria. O TA 102 
informou ser necessário reorganizar o trabalho dos demais TAs do CCNH, para assessorar no novo 103 
curso de Licenciatura em História. O GT tem conversado para tentar organizar uma proposta de 104 
disciplinas já existentes na Universidade que poderiam ser compartilhadas com o novo curso, para 105 
minimizar a necessidade de contratação docente. É preciso também realizar uma reunião com a 106 
Pró-Reitora de Graduação para pensar nas possibilidades de conseguir as vagas discentes. 107 
Professora Danusa complementou, sobre o mapeamento das vagas, ser um trabalho complexo, mas 108 
há o apoio da Prograd, na pessoa da servidora Maria Cristina Zomignan, da Divisão Acadêmica. 109 
Espera-se que, para a reunião com a Reitoria, haver mais informações para subsidiar as decisões. 110 
3. Resposta da procuradoria à consulta encaminhada sobre o prazo e os parâmetros necessários 111 
para realizar a revisão/adequação dos PPC das licenciaturas específicas. Professora Danusa 112 
perguntou aos membros se acham pertinente pautar esse assunto no COMFOR. Informou ter 113 
trazido esse ponto para saber como as licenciaturas estão lidando com isso e destacar a questão 114 
jurídica. O parecer indica que se deve alinhar às diretrizes de formação de professores de 2019. 115 
Há um movimento paulista contra esse alinhamento, porém entende-se que a UFABC se alinhará. 116 
Solicitou aos membros que dessem um feedback sobre como essa discussão pode ser mais 117 
produtiva. Professor Silvio sugeriu pensar em uma espécie de seminário, para fazer um apanhado 118 
crítico da lei. Professora Patrícia informou que, no momento, as coordenações das licenciaturas 119 
específicas e da LCNE estão discutindo como classificar as disciplinas nos grupos preconizados 120 
pela resolução. Professora Claudia informou que na LCH também estão fazendo essa discussão 121 
sobre a adequação das disciplinas à legislação, mas as tratativas neste curso são mais tranquilas do 122 
que na LCNE. 4. Projeto Edital 35. Professora Danusa informou que os últimos encaminhamentos 123 
têm sido de natureza burocrática. Há um esforço no sentido de trazer recursos para a consolidação 124 
das LIs. O Pró-Reitor Adjunto de Graduação, professor Wesley Góis, está à frente desse projeto. 125 
Cada instituição irá gerir os recursos separadamente. O professor Wesley está articulando para que 126 
a gestão seja feita pela FUNDEP. Esgotados os assuntos, professora Danusa encerrou a reunião às 127 
dezesseis horas e dezessete minutos, cuja ata foi lavrada por mim, Edna Maria de Oliveira 128 
Loureiro, Assistente em Administração, e aprovada pela professora Danusa Munford, Presidente 129 
do COMFOR, e pelos demais membros presentes à sessão. 130 
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