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ATA Nº 006/2020/Ordinária/COMFOR 

 

Ata da VI 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 dia 2 
catorze de setembro de dois mil e vinte, por meio de videoconferência. A reunião foi presidida pela 3 
professora Danusa Munford, Vice-Presidente do COMFOR e Representante da Licenciatura em 4 
Ciências Biológicas, e contou com a presença dos seguintes membros: Carlos Eduardo Rocha Santos, 5 
Representante da Pró-Reitoria de Graduação; Sandra Cristina Trevisan, Representante da Pró-Reitoria 6 
de Extensão e Cultura; Marco Antonio Bueno Filho, Representante da Pró-Reitoria de Pós-Graduação 7 
e do Programa de Residência Pedagógica; Maria Inês Ribas Rodrigues, Representante da Licenciatura 8 
em Física; Carlos Eduardo Ribeiro , Representante da Licenciatura em Filosofia; Robson Macedo 9 
Novais, Representante da Licenciatura em Química; Marcia Aguiar, Representante da Licenciatura em 10 
Matemática; Claudia Regina Vieira, Representante da Licenciatura em Ciências Humanas; Mirian 11 
Pacheco Silva Albrecht, Representante da Universidade Aberta do Brasil; Solange Wagner Locatelli, 12 
Representante do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), Alessandro 13 
Jacques Ribeiro, Representante do Programa de Pós-Graduação em Ensino e História da Ciências e da 14 
Matemática; Thiago Sales Barbosa, Representante do  Núcleo de Estudos Africanos e Afro-Brasileiros 15 
(NEAB); José Walber Ferreira Monteiro, Representante do Fórum Regional de Educação do 16 
ABCDMRR; Kaio Barbosa Laurentino, Representante Discente da Graduação; Karin Salmazzi 17 
Guedes, Representante Discente da Pós-Graduação. Não votantes: Maria Estela Conceição de 18 
Oliveira de Souza, Representante suplente da Pró-Reitoria de Graduação; Karen Aparecida Silveira, 19 
Representante suplente do Fórum Regional de Educação do ABCDMRR; Matheus Lopes Silva, 20 
Representante Discente suplente da Graduação; Gesrael Silva de Lima, Representante Discente 21 
suplente da Pós-Graduação. Convidado: Alexandre Cesar Silva, Professor da Escola Estadual "Ismael 22 
da Silva Júnior". Professora Danusa cumprimentou a todos, justificou a ausência da Presidente do 23 
COMFOR, professora Suze Piza, devido a outro compromisso, e deu início à sessão às catorze horas 24 
e seis minutos. Pauta: 1) Novos membros - portaria. Professora Danusa anunciou os nomes dos 25 
estudantes que foram designados representantes discentes deste Comitê, por meio de portaria publicada 26 
no Boletim de Serviço: Kaio Barbosa Laurentino (titular) e Matheus Lopes Silva (suplente), 27 
representantes da graduação; Karin Salmazzi Guedes (titular) e Gesrael Silva de Lima (suplente), 28 
representantes da pós-graduação. Os discentes se apresentaram e receberam as boas-vindas. Professora 29 
Danusa destacou a importância da contribuição dos representantes discentes, sendo este um espaço 30 
para tais representantes trazerem novas ideias. 2) Reagendamento de reunião. Após a reunião prevista 31 
para outubro, a próxima foi reagendada para o dia 30 de novembro. 3) Informes sobre o Pibid e o 32 
Residência Pedagógica. Professora Danusa passou a palavra à representante da Prograd Estela para 33 
falar sobre o Pibid. Estela comentou sobre as inscrições dos alunos, que se encerraram em 7 de 34 
setembro. Foi difícil fazer a divulgação e conseguir as inscrições, por isso foram prorrogadas. Houve 35 
82 inscritos no edital de ação afirmativa e 98 no edital via Capes. O perfil é voltado para alunos em 36 
início de curso. Agora está em fase de análise das inscrições. Professora Danusa observou que a 37 
presença dos representantes discentes é importante também para ajudar na divulgação junto aos alunos. 38 
Professor Marco Antonio comentou sobre o Residência Pedagógica: dia 11 de setembro encerraram-39 
se as inscrições para os professores da educação básica, após duas prorrogações. Houve 24 inscritos. 40 
Existe uma discrepância entre as diversas áreas. Em Biologia e Matemática houve bastante inscritos. 41 
Em Filosofia também há um bom número, mas há uma grande defasagem em Química e Física. As 42 
regionais da APEOESP ajudaram na divulgação. A boa notícia é que houve inscrições de Santo André, 43 
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Mauá, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, porém diversas escolas não são muito próximas 44 
da UFABC. Nos dias 18, 21 e 22 de setembro serão realizadas as entrevistas. Para os alunos da 45 
graduação, as inscrições abriram dia 11 e se encerrarão em 25 de setembro. Não será possível prorrogar 46 
muito essas inscrições, devido ao início do Programa previsto para 9 de novembro. Reforçou o pedido 47 
aos representantes discentes para ajudarem também na divulgação deste edital junto aos alunos. São 48 
96 vagas, sendo uma boa oportunidade formativa para os alunos. Estão providenciando a divulgação 49 
nas redes sociais da UFABC. Professora Danusa solicitou que fosse reenviada a divulgação por e-mail 50 
com informações básicas. O representante discente Kaio comentou que o baixo número de inscrições 51 
de professores no Residência Pedagógica está relacionado ao fato de ser um programa novo, ainda 52 
pouco conhecido. Sobre a divulgação, é preciso aproveitar todos os canais. Professor Marco Antonio 53 
observou haver uma dificuldade em relação ao setor de Comunicação. Professora Karen comentou que 54 
a falta de professores de Química e Física também é uma enorme dificuldade na rede pública estadual, 55 
ou seja, o número reduzido de candidatos nessas áreas estaria relacionado ao número reduzido de 56 
profissionais na rede pública. Professora Danusa e professor José Walber destacaram que o período da 57 
pandemia também poderia ter contribuído para o número reduzido de candidatos, pois tem resultado 58 
em uma sobrecarga de trabalho, assim como um clima de insegurança e indefinição das condições de 59 
trabalho. 4) Prof. Alexandre Silva, da Escola Estadual "Ismael da Silva Júnior" - convite e pedido de 60 
apoio para feira de profissões. Professora Danusa apresentou o professor Alexandre e lhe concedeu a 61 
palavra. O professor fez um convite aos professores da UFABC para participarem com uma palestra 62 
virtual para os alunos da escola em que trabalha em uma feira de profissões, que tem desenvolvido 63 
encontros dos estudantes com professores universitários. Pediu que a iniciativa fosse divulgada. 64 
Professora Danusa agradeceu e comentou ser uma grande oportunidade o contato com essa escola. 65 
Solicitou informações de contato e material para ser divulgado. 5) Informe sobre ações de formação e 66 
continuidade até o dia 10.11. O COMFOR organizou ações de formação para professores do ensino 67 
superior. Estão acontecendo dois encontros semanais, sendo que neste mês estão ocorrendo 68 
minicursos. Os membros do COMFOR que estão à frente dessas ações são: Kaio, Claudia, Danusa, 69 
Luciana e Suze. Os representantes da Prograd Estela e Carlos têm ajudado com o gerenciamento das 70 
salas. Há um grande público de fora da UFABC. Foi destacada também a participação da Profa. Renata 71 
Orofino (UFABC) e Luci Praun (Universidade Federal do Acre). Professora Claudia disse que tem 72 
sido uma boa experiência. Conseguiram organizar um grupo interinstitucional para troca de 73 
conhecimentos acerca da educação inclusiva e ensino remoto. As prefeituras de Santo André e São 74 
Bernardo do Campo têm buscado contato para continuar esse diálogo. Professora Danusa comentou 75 
que os materiais utilizados são úteis também para os alunos de graduação. O GT está aberto a 76 
sugestões. Agradeceu a quem tem acompanhado e colaborado com as ações. 6) GT Estágio - 77 
Articulações do Residência Pedagógica com os estágios.  Professor Marco Antonio citou os membros 78 
do GT: Marco Antonio, Marcia Alvim, Estela, Patrícia Sessa, Danusa e Fernando Cássio. Pensou num 79 
delineamento que não fosse uma regra geral, que fosse feito a pedido do residente. Fez uma 80 
apresentação sobre uma proposta de resolução da Comissão de Graduação para normatizar essa 81 
questão. De acordo com a proposta, o residente pode aproveitar até 400h de suas atividades no 82 
Residência Pedagógica para integralização dos estágios supervisionados. Há condições para se utilizar 83 
as horas: respeitar o nível de ensino do estágio, área de formação, o foco temático, quando houver, e a 84 
natureza das atividades. Será acrescentado que a solicitação das horas será considerada aproveitamento 85 
a um ou mais módulos sem fracionamentos. O residente deverá indicar para qual estágio 86 
supervisionado solicita aproveitamento das horas de residência. Os períodos para recebimento das 87 
solicitações serão fixados no calendário acadêmico. Serão recebidas pela Pró-Reitoria de Graduação e 88 
encaminhadas ao coordenador do curso para o qual se pede equivalência. As coordenações deverão 89 
constituir comitês de avaliação. Apenas após a análise caso a caso das solicitações e aprovação, será 90 
possível fazer o aproveitamento. Além de abordar o processo de aproveitamento das atividades do RP, 91 
o documento produzido pelo GT de Estágios traz duas recomendações de teor institucional. 92 
Primeiramente, destacou-se que as coordenações dos cursos de licenciatura e NDEs, na ocasião de 93 
revisão de seus PPCs, devem prever esse aproveitamento das horas de residência como estágio 94 
supervisionado. Em segundo lugar, recomenda-se a criação de um setor na UFABC responsável pelos 95 
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estágios supervisionados das licenciaturas, RP e Pibid. Professora Danusa apontou que as novas 96 
Diretrizes para cursos de Formação de professores e para sua avaliação destacam a necessidade de 97 
existir essa instância institucional responsável pelos estágios. O representante discente Matheus 98 
observou que a resolução será muito bem recebida pelos discentes. Disponibilizou-se a ajudar na 99 
concretização da proposta. Professora Danusa complementou que será muito importante a contribuição 100 
dos representantes discentes. 7) Curso de formação de professores/as: "Como ingressar no Mestrado" 101 
- informes, equipe de organização, início na primeira semana de outubro. Professora Danusa comentou 102 
que a professora Suze enviara por e-mail um documento com uma proposta sobre o que seria essa 103 
formação continuada. A ideia é que os membros docentes do COMFOR façam sugestões e se 104 
inscrevam para participar como docentes responsáveis por aulas e/ou atividades. A previsão de início 105 
é para a primeira semana de outubro. Destacou a importância de uma participação ativa dos 106 
representantes discentes e alunos da pós-graduação, por estarem passando por essa experiência. A 107 
representante discente Karin Guedes perguntou se isso será mediado pelas redes de ensino ou 108 
diretamente com os professores. Professor Walber respondeu que as diretorias de ensino até se 109 
disporiam a divulgar, no entanto, há outras redes estruturadas que poderiam fazer essa divulgação. 110 
Perguntou se há limite de inscrições e se haverá certificação. Professora Danusa respondeu que a 111 
certificação é importante. Quanto ao processo de inscrição, é preciso ser pensado. Deverá ser montado 112 
um grupo para tratar de todas essas questões. 8) Aprovação da ata da reunião anterior. Não havendo 113 
comentários, a ata foi aprovada com uma abstenção. 9) Informes dos membros. 9.1) Professora Karen 114 
Silveira informou que foi aprovado, em reunião do Fórum Regional de Educação, o não retorno às 115 
aulas, previsto para novembro. Haverá uma nova reunião no início de novembro. Comentou que não 116 
tem havido participação de representantes da UFABC nas reuniões do Fórum. Considerou importante 117 
a presença de algum representante desta Universidade, para fazer essa discussão. Enviará por e-mail a 118 
data da próxima reunião. 9.2) Professor Robson comunicou que o Núcleo de Investigação em Educação 119 
Química (NIEQ) da UFABC promoverá o Colóquio de Experiências e Pesquisas em Ensino de 120 
Ciências (CEPEC), que terá como tema articulador das atividades propostas “Diversidade e Inclusão 121 
no Ensino de Ciências da Natureza”. O evento será realizado a distância e está previsto para os dias 21 122 
e 22 de outubro. O foco do evento é para professores. São 200 vagas, sendo a metade para professores. 123 
Há uma série de ações voltadas para professores, para incentivá-los a produzir trabalhos de pesquisa 124 
ou relatos de experiências. Foi criada uma comissão de seleção de inscrições, que auxiliará o professor 125 
a produzir esses trabalhos. Quem tiver interesse em participar dessa comissão, pode entrar em contato 126 
pelo e-mail do NIEQ. 9.3) A representante da ProEC Sandra informou que, na semana de 28 de 127 
setembro, haverá o “UFABC para Todos”. Haverá uma sala para professores. Pediu ajuda na 128 
divulgação. A programação está no site do evento: http://paratodos.ufabc.edu.br. Esgotados os 129 
assuntos da pauta, a reunião foi encerrada às quinze horas e cinquenta e quatro minutos, cuja ata foi 130 
lavrada por mim, Edna Maria de Oliveira Loureiro, Assistente em Administração, e aprovada pela 131 
professora Danusa Munford, Vice-Presidente do COMFOR, e pelos demais membros presentes à 132 
sessão. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 133 
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