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ATA Nº 002/2021/Ordinária/COMFOR 

 

Ata da II 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 
primeiro de abril de dois mil e vinte e um, por videoconferência. A reunião foi presidida pela professora 3 
Danusa Munford, Presidente do COMFOR e Representante da Licenciatura em Ciências Biológicas, e 4 
contou com a presença dos seguintes membros: Carlos Eduardo Rocha Santos, Representante da Pró-5 
Reitoria de Graduação; Lilian Santos Leite Menezes, Representante da Pró-Reitoria de Extensão e 6 
Cultura; Marco Antonio Bueno Filho, Representante da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e do Programa 7 
de Residência Pedagógica da UFABC; Maria Inês Ribas Rodrigues, Representante da Licenciatura em 8 
Física; Silvio Ricardo Gomes Carneiro, Representante da Licenciatura em Filosofia; Marcia Aguiar, 9 
Representante da Licenciatura em Matemática; Patrícia da Silva Sessa, Representante da Licenciatura 10 
em Ciências Naturais e Exatas; Márcia Helena Alvim, Representante da Licenciatura em Ciências 11 
Humanas; Meiri Aparecida Gurgel de Campos Miranda, Representante do Programa Institucional de 12 
Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID); Ronei Miotto, Representante do Mestrado Nacional 13 
Profissional em Ensino de Física; Maisa Helena Altarugio, Representante do Programa de Pós-14 
Graduação em Ensino e História da Ciências e da Matemática; Thiago Sales Barbosa, Representante 15 
do Núcleo de Estudos Africanos e Afro-Brasileiros (NEAB); Karen Aparecida Silveira, Representante 16 
do Fórum Regional de Educação do ABCDMRR; Kaio Barbosa Laurentino, Representante discente 17 
dos cursos de licenciatura da Graduação. Não votantes: Marcelo Zanotello, Representante suplente da 18 
Licenciatura em Física e da Licenciatura em Ciências Naturais e Exatas; Maria Estela Conceição de 19 
Oliveira de Souza, Representante suplente da Pró-Reitoria de Graduação. Professora Danusa 20 
cumprimentou a todos e deu início à reunião às catorze horas e onze minutos. Pauta: 1. Informes: 21 
1.1) Novos membros da Licenciatura em Filosofia - Silvio Ricardo Gomes Carneiro (titular) e Samon 22 
Noyama (suplente). Professora Danusa deu boas-vindas aos novos membros. 1.2) Curso "Como 23 
ingressar no mestrado": novos encaminhamentos. O assunto começou a ser discutido na reunião 24 
passada. O curso foi organizado pela professora Suze Piza no final de 2020, com a participação de 25 
alguns membros deste Comitê na oferta das aulas. O curso foi registrado em vídeo, havendo a intenção 26 
de deixar disponível no espaço do COMFOR. Há um grupo de alunos da pós-graduação interessados 27 
em fazer tutoria. O servidor Thiago havia sugerido uma conversa com os coordenadores do curso Pós-28 
Graduar, um programa voltado para a Pós-Graduação em Humanidades. Professora Danusa entrou em 29 
contato com o professor Sidney Jard, o qual informou estar em parceria com a servidora Lídia Pereira, 30 
da ProEC. Foi agendada uma reunião com o referido professor para tratar do assunto. Professora Maisa 31 
se dispôs a fazer uma intermediação, como representante da Pós-Graduação no COMFOR. Professora 32 
Danusa a convidou para participar da reunião com o professor Sidney. O representante discente Kaio 33 
informou que esse curso surgiu de uma demanda dos professores da Educação Básica da rede pública 34 
da região do ABC. Porém, na prática, quem realizou o curso não foram esses demandantes. Foi feita 35 
uma ampla divulgação na rede municipal de São Paulo. Destacou ser importante pensar a questão da 36 
demanda. Outra questão diz respeito à emissão de certificados, que não foi feita devido à falta de 37 
pessoal disponível. Professora Danusa respondeu que irá priorizar essa questão. A servidora Lilian   38 
explicou que, se houver uma nova edição do curso, poderá ser cadastrada como uma ação de extensão, 39 
sendo possível a certificação pelo SIGAA. Quanto ao curso já realizado, não sabe informar se é 40 
possível  cadastrar  os  participantes  nesse  sistema,  para  a  certificação.  Lilian  irá  verificar  essa41 
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possibilidade. Professor Silvio sugeriu, para resolver a questão da divulgação e demanda, conversar 42 
com as Secretarias Municipais de Educação. Dispôs-se a entrar em contato com coordenadores de área 43 
dessas secretarias. 1.3) Outros. Professor Silvio destacou a necessidade de haver representantes da 44 
UFABC no Fórum Regional de Educação do ABCDMRR. O COMFOR é mais indicado para sugerir 45 
esses representantes. Haverá uma reunião dia 9 de abril. Professor Marcelo Zanotello apresentou 46 
sugestões para futuras pautas deste Comitê. O COMFOR pode ter um papel na UFABC de protagonista 47 
em questões educacionais, como foi na criação das Licenciaturas Interdisciplinares. Duas pautas que 48 
poderiam ser assumidas pelo COMFOR: 1) propor os cursos de Licenciatura em História e em 49 
Geografia. Essas duas licenciaturas são fundamentais para a consolidação da Licenciatura em Ciências 50 
Humanas (LCH); 2) desenvolver uma proposta para um colégio de aplicação da UFABC, uma escola 51 
com orientada por uma perspectiva inovadora. Os membros apoiaram as sugestões. Professor Silvio 52 
sugeriu a criação de grupos de trabalho para tratar dessas questões. Professora Marcia Alvim relatou o 53 
histórico da proposta da Licenciatura em Geografia, que não foi aprovada anteriormente, sendo que 54 
hoje há outro cenário, com professores licenciados em Geografia atuando no curso de Planejamento 55 
Territorial e vinculados à LCH. Há também a expectativa de receber outros docentes dessa área. 56 
Professora Danusa propôs como encaminhamento que os professores Marcelo Zanotello e Marcia 57 
Alvim fizessem, na próxima reunião, uma introdução ao assunto dessas licenciaturas de forma mais 58 
sistematizada. Professor Silvio informou sobre uma reunião realizada com o NDE da Licenciatura em 59 
Filosofia, e chamou a atenção, na reformulação dos projetos pedagógicos, as atividades extensionistas, 60 
que terão de ser incorporadas. Uma das ideias foi pensar sobre a questão da curricularização dessas 61 
atividades. O professor Samon, que já elaborou projetos nesse sentido, propôs encontros para trazer 62 
experiências de outras universidades sobre o assunto. A ideia é trazer essa proposta para discussão no 63 
COMFOR. Lilian informou que o assunto já vem sendo discutido em um grupo de trabalho. Sugeriu 64 
convidar o Pró-Reitor de Extensão para falar sobre o assunto. Este ano, no evento promovido pela 65 
ProEC chamado Conexão (Congresso de Extensão Universitária da UFABC), que será realizado em 66 
junho, é importante a participação dos professores da UFABC, pois essa será uma grande temática do 67 
evento. Kaio sugeriu estender a participação aos servidores técnico-administrativos. Professora Danusa 68 
solicitou que a ProEC sinalizasse a forma de participação do COMFOR nesse Congresso e reiterou a 69 
proposta da Lilian de convidar o Pró-Reitor de Extensão e/ou seu adjunto para falar sobre o que já está 70 
em andamento em relação à curricularização da extensão. Os membros concordaram com o 71 
encaminhamento. 2) GT de Estágios:  Encaminhamentos no GT de revisão da Resolução de Estágios 72 
no âmbito da Comissão de Graduação. Professora Danusa passou a palavra ao professor Marco 73 
Antonio, que foi indicado pelo COMFOR para compor esse GT. Professor Marco relatou que o GT 74 
tem se reunido quinzenalmente. Está na fase de escrita do documento, partindo da Resolução existente, 75 
a CG nº 18. Antes dessa fase, houve discussões para entender o escopo do trabalho, se a normatização 76 
seria apenas dos estágios comuns das LIs ou se abrangeria todos os estágios. Outro tópico foi entender 77 
a diretriz curricular de 2019, que traz mudanças em relação à anterior. Outro eixo de discussão foi em 78 
relação à articulação dos programas institucionais de formação de professores. Algo que foi discutido 79 
no COMFOR e que pretende reforçar no GT é a questão de centralizar os estágios supervisionados. 80 
Professora Maisa acrescentou que a professora Claudia Vieira, Presidente do GT, havia sugerido 81 
estudar alguns documentos de outras instituições que possuem o Programa de Residência Pedagógica, 82 
para ver como foram incorporados os estágios obrigatórios. Considerou importante utilizar outros 83 
modelos. Professor Silvio manifestou dúvida sobre a composição de créditos para o professor 84 
supervisor do estágio. Diferentemente dos estágios dos bacharelados, nas licenciaturas há todo um 85 
trabalho de composição das práticas junto às escolas, que representam horas além da supervisão dos 86 
estágios. Professor Marco respondeu que essa questão ainda não foi discutida no grupo, mas nada 87 
impede que seja levada essa discussão ao GT. Professora Maisa comentou que, na última reunião do 88 
GT, questionou se seria o lugar e o momento adequado para essa discussão, pois lhe parece que o 89 
trabalho desse GT seja mais pontual sobre a resolução. Mas concorda que deveria haver um trabalho 90 
mais amplo sobre a natureza e estrutura dos estágios. Professora Danusa lembrou que esse é um GT 91 
da Comissão de Graduação, que envolve cursos de bacharelado e licenciatura. Houve um apoio por 92 
parte do COMFOR de que essa resolução fosse discutida no âmbito da CG, pois ela precisa de 93 



 

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

CEP 09210-580 · Fone: (11) 4996.7983 

comfor.ufabc@ufabc.edu.br 
 

legitimidade, mas é importante entender que se busca uma valorização e reconhecimento do lugar do 94 
COMFOR. É preciso entender a especificidade dos estágios de licenciatura. 2.1. Proposta de GT 95 
Permanente de Estágios. O objetivo da criação desse GT é amadurecer as discussões dos estágios. Será 96 
emitida uma portaria de instituição desse GT, que terá a função de fomentar, organizar e gerar subsídios 97 
para discussões, encaminhamentos e decisões relacionadas aos estágios curriculares obrigatórios das 98 
licenciaturas da UFABC. Quem tiver interesse em contribuir com essa discussão mais ampla, poderá 99 
integrar esse GT. Os membros que estão integrando o GT atual, temporário, são: Marco, Estela, 100 
Luciana e Patrícia, e a proposta é que esses membros também integrem o GT permanente. Professor 101 
Marco sugeriu que houvesse um membro da LCH. Professora Danusa ficou de conversar com as 102 
coordenadoras do curso. Professor Silvio considerou importante haver também um representante da 103 
Licenciatura em Filosofia. 3) Divulgação das ações do COMFOR: proposta inicial de site e futuros 104 
encaminhamentos. Professora Danusa agradeceu ao Thiago pelo apoio na construção dessa proposta. 105 
Pensou-se em uma proposta alternativa ao portal do COMFOR, que seria uma página, hospedada no 106 
site da UFABC. A ideia seria o COMFOR fazer uma curadoria do conteúdo dessa página. As 107 
informações seriam repassadas para a Assessoria de Comunicação e Imprensa (ACI), para fazer as 108 
atualizações. Apresentou um esboço do layout. Essa página teria uma seção de formação de professores 109 
da Educação Básica, com links para as licenciaturas, mestrados e doutorados, cursos de especialização 110 
e de extensão; uma seção de práticas inovadoras de ensino; uma seção de pesquisas sobre Educação 111 
Básica e outra de projetos da UFABC na Educação Básica. Professora Meiri considerou ótima a 112 
proposta, pois os professores da Educação Básica têm muita dificuldade de localizar as informações 113 
no site da UFABC. Sugeriu criar um caminho fácil para o envio de atualizações, como um formulário 114 
para inserir as informações. Perguntou quem ficaria responsável por gerir a página. Thiago respondeu 115 
que a ideia é o conteúdo ser gerenciado pelo COMFOR, e a parte técnico-operacional ficaria com a 116 
ACI. Kaio informou que possui um levantamento com uma série de links e documentos levantados em 117 
2019, no âmbito do PIBID, já visando essa página, que na época não houve apoio para implementar. 118 
Comprometeu-se a encaminhar o arquivo. Professor Silvio perguntou se seria possível criar um link 119 
para projetos de extensão relacionados à educação, que não se limitasse ao COMFOR. Professora 120 
Marcia Aguiar sugeriu um link para a ProEC. Professora Maisa perguntou se a página seria um 121 
repositório de materiais. Professora Danusa respondeu que a ideia é constar, nessa página, os links para 122 
os respectivos sites, cujos responsáveis atualizariam as informações. 4) Aprovação da Ata de 18/02. 123 
Não havendo manifestações, o documento foi aprovado com três abstenções. Finalizados os assuntos, 124 
professora Danusa encerrou a reunião às dezesseis horas e vinte e um minutos, cuja ata foi lavrada por 125 
mim, Edna Maria de Oliveira Loureiro, Assistente em Administração, e aprovada pela professora 126 
Danusa Munford, Presidente do COMFOR, e pelos demais membros presentes à sessão. 127 
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